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مقكمش
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لاستشراقا

النصندراسئإلىالقاريخىالشردمق

يجزميكادالاستشراقيةللظاهرةالمسلمينوالعربدراساتفيالمتأقل

إلأالفهتمبأعلامها،والتعريفالمستشرقينلأعمالالتاريخيالسردتعدولابأنها

الاستشراقي.التفكيرمناهجبدراسةعنيت-نادرةتكنلمإن-قليلةحالاتفي

بسطحتةالاستشراقيةالمنهجياتعالجالدراساتمنالضربهذاوحتى

ضذهاالحربإعلاناولها،والتسليمبهاالانبهارتأثيرتحتوقوعهعنفضلآ

التعريففيالسرديالطابععليهايغلبالتيوالدراسات.مختلفةلاعتباراقي

عندالوقوفولكنحال،أيةعلىالأهميةقليلةليستالاستشراقبمدارس

قؤةمنفيهماعكللتعزفالنضأعماقفيالغوصوعدممنها،الحذذلك

المست!ثرتينبعضدعاماوهذا.متواضعةتبدوالدراسياتتلكجعلوضعف

ساذجة.وأحكامها،سطحيةبأنهاالمسلمينكتاباتاتهامإلمطالمعاصرين

الدراسةإن.صوابمنيخلولاولكنه،فيهمبالغآيكونقدالكلاموهذا

الاستشراقي.للنضالشاملةالعميقةالدراسةهيللاستشراقوالفعالةالمؤثرة

أشبهدراساتناكليجعلالاستشراقيالنضدراسةفيالوصمعافراغوعدم

للظواهر.الخارجيبالتشخيص

يكونلاالتعميمفيمغرقبأنهاستشراقيآنضآينتقدحينمثلآ،فالناقد،

إلم!مقدمتهمنكقه،بالنضمباشرآاتصالأيتصللمماالحقيقةكبدأصاب

إلىيشيرأنيكفيلا،بالتدليس()المستشرقالمؤلصرمىإنوكذا.خاتمته



أمروهذاالخطأمنضربآيكونقدذلكلأنالنض،منيستلهاواحد؟عبار؟

نأللناقديمكنحتىولكنالافتراء.فذلكمتعمدأفعلأيكونوقد،بشري

حينماوهو.كلهالنمقفيينظرأنينبغي،محزفأو،مدلسبأنهالمستشرقتئغت

حينئدبمقدورهيكونالتحريفأوالتدليسمنعديدةمزالبإلمطنقدهفييشير

مدلس.هذا:فيهملءيقولأن

عمليتطبيقهيلجولدتسيهر(محمدية)دراساتلكتابهذهودراستنا

شيئآتركناماأنناالقارئيلاحظوسوف.الاستشراقدراسةفينظرنالوجهة

والتحريف،،التدليسكتابهفيكثروقد.ذكرناهإلأهذاكتابهفيالنقديستحق

دائرةعنويبعدهممتعفدآسلوكآمنهذلكيجعلما،والتعميم،الفهموسوء

العذر.لهيلتمسبحيثالمقصودغيرالخطأ

)21

الوهصوالحقيقضبيق8الموضوعيض

فيالموضوعية)وهمبعنوانمحاضرةألقيثعامآعشرخمسةنحوقبل

منابتداعآبالوهميومئد،،الموضوعيةنعتوكان"(،محمدية"دراساتكتاب

الموضوعهذامنالمعرفةفلاسفةبموقفمعرف!علىآنذاكأكنولمعندي

بهجئثالذيالنعتهذاأنأظنوكنتالأمر.بهذاأعتنيوقتئذأكلملأنني

المبالغة.أوالغلؤمنضربأيكونربما

فسزني،الموضوعيةمسألةفيأبحثعدتالسنونتلكانقضتأنوبعد

تئغثالغربيينالمفكرينمنلجمهرةعلميةبحوفيمنعليهوقفثما

)1(.خرافةوأنها،وهمبأنهاالموضوعية

فيالشائعالكلاسيكيبمعناهاالموضوعيةأنإلىبعضهمذهببل

مثلأ:انظر)1(

-!اع"+3،74،3ءأس!ءولعس!4+لا33أس!!ح."+ع"*الأمهذ؟هأ،?7+أ+أء3أ+ء(أبمح"!عدع"!ع

-"أء،ا،34!.لكل!حمة4،ثهح.ء+(ام!ول"أح430،ح"4"أح63،ء"+7لأ،ا،5مهز؟حاح70أ+.
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دونهيكماالواقعةمعالتعاملكونهاحيثمنالعلميةوالمعاهدالمدارس

البشرية.الطبيعةمعأصلآويتنافىالخيالمنضربهيالذاتيةبالأهواءالتأثر

هذاوأنكا!،3ح(ولاهأولحولطس!!،ص!4المطلقالتجزدتعنيالحقيقيةالموضوعيةوأن

ميت.آنكيعنيالمطلقالتجزدلأنأبدآيحدثأنيمكنلا

منالموضوعيةمسألةمناقشةإلىالشأنهذافيالدراساتتحؤلتوقد

وهيأ"ح!ز360حا!!ول+أالموضوعيةالحقيقة:فيالكلامفظهر،أخرىجوانب

والمعرفة،واعإدرافيأقيعنمستقلآموجودهوكماال!ثيءإلمطايإشارة

حقيقةمعرفةإلمطلإشارةاوهيز؟هأحص!أء7ص!ا*ه،ل!)ح!4الموضوعية

في3أس!س!ز"ول17+أبالذاتيةيعرفمااعتبارإلمطالعودةنرىوبدأنا.ماموضوعية

يتحزجشئةأونقيصةالذاتيةالمعرفةتعدولمز؟ه،حح4أ+أمماالموضوعيةمقابل

الأهواءتأثيرتحت)الواقعةالذاتيةالمعرفةأننسمعوبتنا.الباحثمنها

بينتمييزآ،موضوعيةمعرفةلاموضوعيةأحكامآاعتبارهايمكنالشخصتة(

أدلةعلىبناءأحكامآيصدرالذيالقاضيشأنمطيقهاشأن،والمعرفةالحكم

وميولهنزعاتهمنيتخقصأندونمنأمامهئعرض!التيوالنفيالإثبات

المعاييرؤفقجرتأنهاباعتبارمقبولةذلكمعأحكامهوتكون،الذاتية

وإن،إثباتهيمكنلاأمروهولا،أممتحتزأكونهعنالنظربصرف،الظاهرة

إليه.تشيرقرائنأوشواهدعلىالوقوفأمكن

الموضوعية،الحقيقةمعرفةفيالتشكيكفيالزيبيةالمدرسةتوشعتوقد

كانت.إلم!هيوموديفيدلوكجونمن

الموضوعيةهوجديد،مصطلحظهر،المعضلةهذهمنوللخروج

.الصدعهذالرأبابستمولوجيةمحاولةوهيا!حأ"،ل!،ز!هأ(حص!7+أالأخلاقية

نفيكانفإذا.والإثباتالنفيبينتتراوحوالذاتيةالموضوعيةمسألةلأن

وبالعكس.للآخر،إثباتفهولأحدهما

والسببكبير،خطأالإنسانئةالدراساتفيمطلقآالذاتيةنفيأنشكولا



الإنسانيةالعلومقياسهموهو،للصسألةالمنطرونفيهوقعفاسدقياعىذلكفي

داخلللاختبارمادةالإنسانيةوالأحاسيسالمشاعر،فباتتالتجريبحة.بالعلوم

،العلومفيللباحثيمكن،نعم.بالمادةالمجزداتقياسآخربدحنمىأو،المعمل

القضايافيالباحثولكن،المعملخارجالمسبقةأفكارهعنيتخلىأنالتجريبية

وإنهذا،عليهيشقوالأخلاق،والدين،والكراهيةوالحب،كالوجدانالمجزدةا

."شبيههإلمطينجذبأالشبيهقاعدةعلىجريأذلك،خلافزعم

يكونأنغيرهمنولاجولدتسيهرمننن!تظر،لاالدراسةفي-هذهونحن

الأخلاقية.الموضوعيةإلىنقدهفيسنحتكمولكنناذلك،اذعىد!انموضوعيآ،

،يفترضأنلهبدامايفترض!وأن،يقولأنلهعنمايقولأنفلجولدتسيهر

تعنينالاهناونحن.افترضماعلىبناشنتائجمنإبيه3وصلمايصذقوأن

عليهيصعبمسألةفتلكتحزكهالتيالأهواءأوتدفعهالتيالمؤثراتكثيرآ

الذيوال!ثيءقبولهيمكنلاالذيولكنقلنا،كمامنهاالتختصغيرهوعلى

الأخلاقية،الموضوعيةمعيتنافىفذلئهويدلشيفتريأنهوفيهيتسامحلا

كمانضآيف!رأنللكاتبنسفمقدبمعنى،الموضوعيةمنالأدنىالحذوهي

التسليميمكنلاولكن،فروضهمعيتلاءمبماتأويل!في/يشتطأناوله،يروق

منه.ينقمقأنأو،فيه7يزيذأنأو،يقلهلمماالن!نذلكيقؤلبأنله

(.محمدية)دراصاتكتابفيظاهرةتشكلالآفاتوهذه

الأعرقي"إنة:الشهيرةبيكونفرنسيسمقولةنرذدأنيمكن6هناومن

.!عنهيحيدالذيالمتعخلليسبقالصحيحالطريقفييسيرالذي

هذاعناللثاملإماطةجاذةمحاولةالد!راسةهذهتكونأنأرجووأخيرآ،

.صدورهمنذقرفيمن!ثر،العربيةقزاءلدىمخخبآ،ظلالذيالئ!فر



ا!لمفئلئب!فئل

جولدتسيهرإجفقس

وأثرهاالعلميشحياته

)1(الإسلامىوالغريىالف!رفى

)11

بالفكراشتغلواالذينالمستشرقيناشهرمنواحدجولدتسيهرإجنتس

المعرفة،حقولمنكثيرفيبالتبريزلهتشهدكثيرةآثارآتركوقد،الإسلامي

نأمئايقتفيىالإئضافولعل.نتائجهمنكثيرفيلهمخالفتناعنالنظربصرف

يغادرولم،العلميالبحثفيحياتهأفرغالذيالمستشرقهذاعنشيئأنذكر

كلمنالرغمعلى،للعلمطلبهبدايةعندقليلةمرابإلأالمجربلاده

عليهيطلقأناستحقحتىبلدهفيالبقاءآثرلكنهله،قذمتالتيالإغراءات

(.بودابست)سجينإشتمواتمونتجمري

يتزايدالعلميةوآثارهجولدتسيهربحياةالاهتمامبدأالأخيرةالعقودوفي

وهذه.عصرهعلماءمعومراسلاته،يومياتهصدرتحيث،ملحوظبشكل

وفاةعكقردبنصفمنأكثربعدالنورورأتعنها،افيرقيالتيالآثار

ودراشهحياتهجولدتسيهر:عنسيمونروبرتكتابعنتربخاهالفصلهذافيجاءماأكئر)()

.باتايرافائيلبزجمةلجولدتسيهر(الثرتية)اليومياتوكتاب.ومراسلاتهكتبهفيظهرتكما
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العلمية.حياتهفيالمظلمةالزوايامنكثيرعلىالضوءسقطتجولدتسيهر،

بنشرأ789سنةفيولء43عه3س!؟أء"ح3شايبرساندورلأستاذاقاموقد

وأ)الكشكولعنوانتحتبهولندالايدنفيبريلبمطبعةبالألمانيةيومياته

.!ء+(ث!حول؟حتليومياا

الباحثينإقبالىتزايد،الإنجليزيةإلم!وترجمتهابالألمانيةالآثارهذهوبصدور

حياتهجولدتسيهر:إجنتس:كتابالآثارهذهأهمومن.وتحليلهادراستهاعلى

.سيمونروبرتتأليفمنومراسلاتهآثارهتعكسهاكماودراسته

ا!ول4س!ك!10ل!4أ"3!:ولأ13أ!آءول534ط0)433"أ9!3س!3"س!س!حأ4أول"ة3

*مم!ءه43ول4حء+ه3ه+ه4حولحح،لا؟؟هولي!ح3أولهول.

وطبع،بودابستفيللعلومالمجريةاكاديميةمكتبةمنشوراتمنوهو

.8691سنة،هولنده،بلايدن،بريلمكتبة

بشكلالاهتمالمالأخيرينالعقدينفي"تزايد:الكتابهذامقدمةفيجاء

بشكلببعضهامرتبطةمؤلفاتوهي.العلمتةجولدتسيهربمؤلفاتراسني

أعمالهبنشرعليهلمجكتمأنيمكنبجولدتسيهرالاختصاصيينغيرواهتمامممينر.

إلم!وترجمتها،العاليةالقيمةذاتوبحوثهدراساتهجميعطبع،*وإعادةبالخارج

")1(.وصغرىكبىىلغات

عنوانتحتجولدتسيهرليومياتعرضهفيواتمونتجمرييقول

(:بودابست)سجين

ومضمون.موضوعهمنظاهيربشكلىمتمكنجولدتسيهر"إن

الاكاديمية.بستانفيهادئآيجلسكانأنهيفترضالعلميةدراساته

فجميعتمامآ.خطأالافتراضهذاأناليومياتهذهنشربينوقد

"هس!؟+5أهولول،ا!ول،حل!5اعهأ؟3ء،1105(1)
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ثلائيننحوانشغلشخصيىمنجاءتالعميقةالصافيةالأعمالتلك

لمجتمل،لاضنكآاليومتةحياتهجعلتقوىضذروحيئبصراعسنة

إ)1(.بنفسهثقييماكلئدفزوتهديدآ

الوقتوفي.الروحيئالصراعلهذاروايةيقذماليومياتمنالأكبروالجزء

المجرتة،العلميةالحياةفيالعصرتغيزوأثرالمجر،فياليهودمشاكلف!ننفسه

غيرالشخصتةجولدتسيهرمأساةحيث،عليهالضوءتسليطتجتبيمكنلا

عنها.منفصلة

،للعلومالمجريةاكاديميةمكتبةفيجولدتسيهرآثارحفظتئموقد

وقدشخصآ.أ065منرسالة00137تحويصندوقآوأربعونخمسةويضمها

وعلماءمشاهير،مستعربينمنالباحثينأيديمتناولفيجولدتسيهرجعلها

.الأديانومؤرخي،الساميةاللغات

الفكرذويالمعاصرينالعلماءكباروبينبينهكانتالمراسلاتوتلك

3،طحولهول!ممداولرولهحهرخرونهوسنوك!مم!ء4)ةلا،نولدكه:مثالأ،المشترك

جعلتهاونوعيتهاالرسائلهذهوكمئة..ول.حعس!مماحء!بكرهينريشوكارل

واسع.علميئلنشاطأو،خاصةلحياةبمناسباتيرتبطنتاجآكونهامنأكثر

فيه:يقولجولدتسيهر،لأستاذهبكلايم.3.ول3ول،لة!4يهودا.سأ.يستشهد

تلقيتبأننيشعورينتابنيسنوكأونولدكهمنرسالةأتلقى"عندما

.ذلك"عقبمهيبومزاجسعادةوتعتربني،نفيسةهدية

أستاذهإنلى"س!330أ+!هولهسوموجيجوزيفتلميذهيقول

:مرةلهتالجولدتسيهر

+ط8،3،ل3ح87،1.10،".9و8(1)
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وأرسالةكلعنأجب:حياتكفيتفلخأنأردتإذابهماآمركشيئآن9

مؤتمراتفيوشاركسلبآ.جوابككانولو،تصلكبريديةبطاقة

."والكتابةالتأليفشأنشأنهمهمأمروهذا.بالمحاضراتالمستشرقين

تيودورالماضيالقرنفيالساميةاللغاتفيالفيلولوجياعلماءأشهريقول

4091،فبرايرا2فيجولدتسيهرصديقهإلمطوجههارسالهفية*س!طء14نولدكه

فيها:يقول

يمتدحونممنلستوأناوزنآ،لقدركتقيملاإنك،للأسف9

4?
انك،اعيناناريدالظروفهذهتحتولكن.وجوههمفيالرجال

أننيمنالرغموعل.الأولم!الطبقيمامنجولدتسيهر،عزيزييا

هذاعندأق!أناخترتأننيإلأذلكمنأكثزأقوذأناستطيع

وخسارتهم.أهلكذنبفذلك،بلدكفيقدركتنللمهـاذاهنا.الحذ

المجرإلىعودتهبعددا!4ع!حبودينزالقديمصديقيمرةليكتمتوقد

.!العلوميقذرونلاالمجريينأنتمامآمقتنعآكانإنهيقول

)الأساطيركتابهبسببكبيرآ،تقديرآلجولدتسيهريحملونالهوديكنلم

بقوله:يومياتهفيذلكوصفوقد(.العبرانية

حز.كمفكرالرديئةلسمعتيالأؤلالأساسحجرهذاكتابب"كان

اسمعليوأطلقواذلكمنحطش!332عء+،"حميهوداشمأزولقد

."سبينوزااإلمطنسبة،ولأ"ثا20أ34زيسبينولاا

جولدتسيهرأخهىحيثبودابستإلمطعائلتهنزحتأ865سنةوفي

1867.سنةفيقاسيةشروطتحتإصلاحيةكنسيةمدرسةفيالثانويتعليمه

فيزملائهأحدبعدفيمامتميزآصهيونتآأصبحالذينوردوماكسوكان

33(.)اليومياتالمدرسة
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بأنهلهالطبيبنضحجولدتسيهرعلىعميقأثرلهاكانالتيوالواقعة

إلىدعاهما1865(،سبتمبر)منسنةلمدةبالمدرسةالالتحاقلايستطيع

الفيلولوجيابفصولالتحقوقد.بودابستبجامعةخاصكطالبالالتحاق

وتلقى.الشرقيةوالدراسات،اللغةوعلوم،الفلسفةوتاريخ،الكلاسيكية

أشحا)هورفاتوسيريلأ-8918(816ول،17)+اش!+تلفيإثانيدعلىذلك

-1873(،1831!4+س!32ص!ف!)41رايلوزنديأ-1884(408"(4+ه+

وقتئل!عينلذياولأ+أح!(3+حلأول،83217-)1391فامبريأرمينيوسو

بالجامعة.لمحاضرأ

1868.سنةفيفقطالقبوليلامتحاناتجلسأخرىأمراضيىوبسبب

وفي.واحدةسنةإلأمنهايقبللمبالجامعةاستثنائيتينونصفسنتينوخلال

31(.-23)اليوميات.الثانيةالسنةفيطالبآشخلأ-8689186الجامعيةالسنة

والدراساتوالفيلولوجياالفلسفةدزسقالقبولامتحانفينجاحهوبعد

تلقاهالتياول!6د!!ولولا)أ"لأ!هاهاالمجرتةالفيلولوجياعنفضلأ،لشرقيةا

حلقاتمنفصلينفي(-1875س!عس!عس!ول4)0+ألا)508تولديفيرنكيدعلى

ح3هالتمتزجائزةؤفيخالانتباهأثار)استثنائيآ(متمئزأطالبآكانولأنه.الدرس

فورينت.05المجريةبالعملةوقدرهامناسبتينفي4أاإولع!أ!أ

التحرريةموجةفيهتعالتوقتفيإليهالجائزتانهاتانجاءتوقد

قادرةبدتوالتي0186عشرالتاسعالقرنمنالستينياتفيأ)34ءطأطولهأ(24

البرجوازية.النهضةطريقمنالعوائقمحوعلى

والذينالتربيةوزير-حكوميةعلميةبعثةفي-أرسله1868سنةوفي

ذكروقد،معتآجاذآأستاليكونلتأهيلهاةم!2ةولةمم!3يوتوفوسجوزيف

يومياته:فيجولدتسيهرذلك

-13-



الجامعةمنيوتوفوسجوزيفالمجرفيالعامالتعليموزيراطقمت

ذويفيهاأساتذةلجعلهمالخارجإلىلإيفادهمطلابآترشحأن

."عاليةمؤهلاقي

فامبريوأرمينعةولأ!)1،!1(815-1918)بللاقيموررشحوقد

فيجولدتسيهريرىأنطل!تقرارهيوتوفوسيتخذأنوقبلجولدتسيهر.

جولدتسبهرفقالصحيحآ.كانالزشيحأنمنشخصتآليتأكدأ868أبريل

اللقاء:ذلكعن

أثارتلقد.دراساتيلمستقبلخطةأرسمأنيوتوفوسمنيأطلب

قبلالشرقتةدراساتيعنأفكارذهنيفياستقزوكان،دهشتيليدعوته

،خاصوبشكلموتع،بأنيأخبرتهلقد.اللامعالرجلبذلكاللقاء

الدينيئسياقهافيالإنسانيةللمؤسساتالتاريخيئالتطؤربدراسة

منالمجموعةهذهدراسةأوذفإننيالفرصةليأتيحتولو.والسياسيئ

قئمةمساهمةستكونتلكبأنيوتوفوسفأجاب.ساميةبيئةفيالمسائل

(.")"ءولكا!!ء+،34-33المجرئيما!العلومإلمطتضالت

كاثوليكيقشوهو(ا-1878)812!.ممأهول4ح3الجامعةرئيسعملوقد

قاموقد،الخارجإلىالسفرمنجولدتسيهرليمنعالجامعةمجلسفيبوسعهما

وأخيرآ؟".أيضآربي!أننيتحسمب"هل:وجههفييصرخوهومكتبهمنبطرده

جيدونالخارجيةوزيرصديقهخلالمنيتدخلأنيوتوفوسعلىكان

(!ء+كا!ول"حء.53).ك!!4!هولكلطع!ول!+ركيناتا

الخارجتةوزيرإلىخطيرمرضمنيعافيكانالذييوتوفوسكتبلقد

:يقول1868،سبتمبرمنالعاشرفي

نأينبغيوهووفامبري،بللاقييتلمنجولدتسيهررشحلقد9
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دراساتهمتابعةفيلمساعدتهنفقةالوزارةمنفورينت004يتسفم

بأنهمناسباتعذةفيإليهتحدثتعندماانطباعآأعطانيلأنهبالخارج

.(.7791،2610)عس!ا)!ي!،؟"لامعأوشائآواعدآكان

:فقالجولدتسيهر،بخصوصوخطتهبرأيهيوتوفوسوصزح

درجالبعلىللحصولأجمذواالذينالشبابمنالكثيرعرفتالقد

فأناذلكومع.لهمحمالصيفقدتأنمنذطويلوقتمضىوقدعلمييما،

".الساميةاللغاتفيممتازأأستاذآسيصبحالشاثهذاأنوأظن،متفائل

اللاحقةحياتهكلحذدالذيولءدالاص!3دل!لأ!4كتابهفيالمثمرعملهظهروقد

-1873.1874سنةفيالشرقإلىعلمئةبرحلةوانتهت1868،سنةفي

أكبرمنليتعفمالفرصةجولدتسيهرواتتالسنينتلكوخلال

أشهرمعصداقاقيكؤنوقد.اللغةوعلماء،الأديانومؤرخي،المستشرقين

حياته.طيلةامتذت،المعارفتلكفروعممثلي

تباينعنالاهتماممنطويلةسنينخلالجمعهاالتيخبىتهكشفتوقد

الأكاديميةالشؤونحالةكانتحيثهنغاريافيالسائدةالظروفمعصارخ

دراساتهبدايةفيجولدتسيهروصفوقد.وتخففهالمجتمعرجعيةتعكسفيها

بقوله:النمساويةالهنغاريةالملكيةوسمعةهنغاريا،فيالعلومسمعة

فيبجفاءيعاملوننيمعظمهمكانالذينلأساتذتينفسيقدمت"لقد

فيواستهزاءسخريةموضوعالنمسافيالعلمفيهكانالذيالوقت

معمتطابقةفكانتالمهنيةدراساتيبخصوصوأفا.الشماليةألمانيا

دولةتعذكانتهنغارياف!نذلكعنوفضلآ.برجشتالهامر

بمنيستخفونكانوابهماجتمعتالذينالأشخاصوأن،برابرة

.(.".)"حول؟س!!،+،37عالمأ"ليصبحالبلادخارجيسافر
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شخصآ1856(-)314111774!-لط!-3!،،ا،+ءولبرجشتالهامركان

)الذيالإيجابطتأثيرهمنالرغموعلى.النمسافيال!ثرقدراسةفيمرموقآ

الفارسية(ترجماتهفي+حطحتاولوروكارت،ال!ثرقيالديوانفيجوتهامتدحه

النفادبهايعبألمالتيأعمالهفيللفيلولوجياالأساسيةبالمبادئالتقتدفيأخفق

أ-158.0(.،66نآع،55591طسيرتهعن)انظر.المعاصرون

العالميةنظرتهعلى4!ء*3!وللأحجولدتسيهرلكتابالنوعيالتأثيرإن

إضافةوفيينالايدنفيوبحوثهولايبتزغ،برلينفيفدراساته.عليهالتأكيدينبغي

موقفهعلىالأخيرةاللمسةوضعتومصر،سورياإلمطالدراسيةرحلتهإلمط

أساتذةوبتوجيه.العالمتاريخحولمحوهيمكنلابشكل()التوتاليتاريالشمولي

وعلىالعلمئة،والمناهجالأفكارآخرعلىمطلعآأصبحالعصرذلكفيفضلاء

تطويرها.فيساهمالتيالمقذسللكتابالحديثةالنقديةالبحوث

قطعئة،قوةالعالميالتاريخيالموقفاكتسبالعالميةجولدتسيهررؤيةوفي

منجزءآالخاضةالظواهرجولدتسيهراعتبروقد.إليهاالإشارةينبغيوثنائية

تطؤرهاسياقفيالاجتماعيةالظواهرتلكبعضباختباروقام،الشاملالتاريخ

الديناميكي.

المذهب:المهيمنتينالعالميتينالرؤيتينجولدتسيهررفضذلك،عنوفضلآ

اللذين،الخصوصوجهعلىأ+34قه3ولالتاريخيوالمذهب30!أ!أ،أ3ولالوضعي

ح*ل!دع!،رانكهيدعلالعقودتلكفيبألمانياالعلميةالحياةفيعريضأتيارآحققا

وآخرين.3+،أحح،لاءكمأيتشكهوترا3"،لاهول!3ودروشمنالاأ،5!!ثم!اومومسون

أعضاءأحدجولدتسيهر،أنإلىنشيرأنيمكنالأخيرالتحليلعلىوللمحافظة

الرؤيتينرفضبعد،تتطؤرلمالتيالشرقيينالأوروبيينالبرجوازيينجمعية

التاريخي.والمذهب،الوضعيالمذهبكلتيهما:
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نظروجهةظهورفيالتاريخيةوالظروفجولدتسيهرمكانةساهمتوقد

للعقلانيةمشابهاومجزدأعافأشكلآلهاتتخذمتماسكةعالميةبورجوازية

الهيجلية.بالنزعةالممزوجةالتنويرية

وفيأوروبافياكاديميتكوينهمرحلةفيوأصدقائهأساتذتهإلم!والنظر

جولدتسيهر.فيهعاشالذيالعلميالمناخعنجليةصورةتعطيالشرق

أشهروكان،الشرقيةاللغاتمدرسةبارشىفيتأسستأ697سنةففي

-)31758أ13ح!*،3ء4لأء!3سالصيديسلفسترالمستعربوأولهمأعلامها

الالتزامفيينحصرعملهأكثروكان.الثرقدراسةفيأثرأأحدثالذي1838(

شيوخلأهمأستاذآكانساسيديإنثم.الكلاسيكيةالفيلولوجيابقواعد

فيأثرالذيالعالمذلك،.كأ.+اع3!"حث!حأفلايشرشهرةوأكثرهمجولدتسيهر

لايبتزغبورشةتعرفمدرستهوكانتألمانيا،فيالعربيةالفيلولوجيةالدراسات

ساسي.ديمدرسةعنالمتفزعةللشرق

)2(

حقلفيالأعمالأهمباختصارولونستعرضأنالمفيدمنلعقه

العلميجولدتسيهرتحصيلأثناءفيجوهريةتعذالتيالعربيةالدراسات

العالمتة.رؤيتهعلىأثرهالمعرفةبالجامعة

والمسائلو!محمدالئبيئعنالوقتذلكفيالعلمثةالدراساتتركزت

وسقوطها.الخلافةلظهورالسياسيوالتاريخالإسلامبنشأةالمتعققةالدينية

الدراساتأنعلىمثالآكانتقرننصفلمدةسائدةظقتالتيفالمفاهيم

.المعاصرةوالاثنوغرافيةالتاريخيةبالبحوثتتأثرلمالعربية

.ك!أس!*أفايلجوستاف:أمثالمنمست!ضرقونوضعهاالتيوالمؤلفات
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7،"هححم!44عحومذهبهحياته:محمدالتبيئكتابهفي(9188-)8018

9181))أ*اول،أ7أول3ميورملياوو،3أحول؟ءصأولحولول4ك!أس!ولحص!عط!سأ،،!"ههع!

.ولس!!ولحع"33وشبرنجر،س!ط+س!مأيأمه"!وله،)!الاأمحمدحياةكتابهفي(5091-

3!!ول!كا!سأولول44حأحمم!حصأكا!4وتعاليمهمحمدحياةكتابهفي(3918-)1813

السيرةفيالبحثخلالمندينيةلأمورمناقشاتضفتح،،داا!طهالاأ4

الخاصالاهتماممنكنوعالثقافيالتاريخعنمتنؤعةبتأملاتمذتلةالنبوتة،

الأولين.الاثنينعليتفؤق)شبرنجر(ثالثهمأنمنالرغمعك

فكتب،أخرىبكتاباتالنبوئةالسيرةفيكتاباتهموميورةايلأتبعوقد

الخلافةتاريخكتابهفألفايل8فعلوكذا،الخلافةتاريخعنميور

لخلفاءاريختالآخرابهوكتا،(1851-1)846حك!3س!أ"ءأثاح4ح3أ)ء"شأولحم

س!قأ3!،"حأ"حس!334!كاماولأولء4حأءمأ)!"35ولأولء("كلأ!!ولمصرفيالعباسيين

اءولولول3آهح"أالخلافةحولياتكتابهميورصتفكما-1862(.)0186

آخروكتابآ،الأموئالعصزهذاكتابهفيدرسوقد،1853سنةفيا!شأأ5ح(!،أ

.4أ)ءحس!ولول،4ول3"أ،11أ!3حح،ا+،أ!"شاحأ،"أوسقوطهاظهورها:الخلافةعن

هو65؟أولهجيبونللمؤرخكتابعنوانمنميوراستوحاهالعنوانوهذا

وسقوطها.الرومانيةالأمبراطوريةتاريخ

الكتبومنجولدتسيهر.اهتماموالملوكالخلفاءوتاريخالسيرتثرولم

فيفيلولوجيأشهر،نولدكهلتيودور(القرآن)تاريخكتاببهااهتتمالتي

الشرقتاريخ:لأولا75ولمس!ولس!كلهـاكريمرلفونوكتابان،الشرقيةالدراسات

ح!عل!اولح3حأ"حأ"ح3ء304ث!"ولس!أ3ء،ولولول!4الخلافةحكمتحتالثقافي

!،"؟أطس!3!قأ4محالإسلامفيالفكرأصحابتاريخ:والثانيأ)ء،أشأولحم

."ولث!س!+حس!4ول!س!14ول4ح133اول!

007هول3ولحلايبتزغفيالدراسةفيالقديمصديقهإلىجولدتسيهركتب



أقربأحدوهو،الروسيةالعربيةالدراساتمؤسس(8091-)9184

:يقول،نفسهإلمطالأصدتاء

فيتجريالتيكتاباتهفبأثرتالذيالشخضفقدتكريمرإبموت

أنعشتلقد.البحثفياستمراريفيوشاهمتدراساقي،حقل

الإسلامية.الدراساتفيجديدأعصرآوافتتحتدراساتنا،كتاباته

قبلعملهعلىشخصيتهطبعمنأؤللكونهالتنويهيستحقوهو

النظرنصرفأنمنهنتعلمهأنيمكنالذيوالدرس.العظيمدوزي

.الأمور"توافهعن

.(".622.ول!أه5591،775،عتاحط،"651.0-2291،75،!0"+ء14)

علىكريمروفاةتركتهالذيوالنفسيئالعلميئالتأثيرهوذلككانلاذا

.؟أفكارهمنفيهأثرتالتيالعناصرتلكهيفماجولدتسيهر،

معنلحظوسوفللأفكار.النسبيالاستقلالعلىالتشديدينبغيأولآ:

والتاريخالمجزدةكريمرأفكارعناستعيضجولدتسيهرأعمالفيأنذلك

الاجتماعي.الوعيلأشكالعميقتاريخيئبتحليلاللاتاريخي

تطؤرأنهيكريمرأعمالمنجولدتسيهربهاتأثرالتيالفكرةثانيآ:

عنالمبكرةدراستهحكمالذيهوالتوخهوهذا.شمولتةمسألةالإنسان

العبرية.الأساطير

كتابفهوعظيماتأثيرأجولدتسيهرفكرفيأثرالذيالثالثالكتابوأقا

اللغويةالدلالاتمقارنةومنهجالعامالتاريخ)1823-2918(رينانأرنست

أ+031أء3ولش!!4?)ء!ش!85354ولغحء43"ولهح3!4+314!ل!،!،3!ع،ولحولول

فولنيجائزةالفرنسيةالأكاديميةمنحتهالذيالكتابوهوأ،أولس!9،3س!ول3

.1874سنةفينشرهقبلا853سنةفي75الاحولذ!س!2
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للأنواععلميةنظريةلتطويرالأولىالمحاولةهذارينانكتابوكان

ومناهجواللغوتةالدينيةالمجالاتفيالساميةمواجهةفيالآريةبوضع

علىإجابة3!!7ط،ح30أ!؟4ولح34؟ص!ول+حالعبريةالأساطيرفكتاب.التفكير

.رينانكتاب

منمجموعتينأننذكرأنينبغيجولدتسيهرلتطؤرالعامالاتجاهولبيان

التاريخدقة،أقلأوبأكثرتذعى،أنيمكنوالتي،اهتمامهمثاركانتاالأسئلة

عنكتابهفيبالتفصيلالأسئلةتلكنوقشتوقد،والثقافاتللأديانالمقارن

وفيهذاكتابهفيوردتالتيالضخمةالإثنولوجيةوالمادة.العبريةالأساطير

كانتالسنينتلكفيلأنه،اهتمامهعككافيآبرهانآكانتول!لثا4حكل!!قحكتابه

عنوبعيدآبدراستها.قامالتيالموضوعاتمنالعربتةال!ث!عوبوثقافةاللغة

مجالاتمنوحقيقئأعميقآروحئئوحيآتلقىلكريمر،العميقالروحيالتأثير

العربية.الدراساتعنفضلآأخرىمعرفتة

)3(

منلممعرفالعلمتةالمحطاتبعضعندنتوقفأنالآنالمناسبمنولعقه

نفسه.إلىالأقربوتلاميذه،وأصدقاءه،اشاتذته4،د!*ءكأل!لأحكنابهخلال

روديجرمحاضرإتإلىجولدتسيهراستمع،برلينفي،الأولمطالمحطةفي

وديتريشي،!أمحأك!ء*.قأ.ل،فتزشتاينو،العبريالنحوكتابصاحبع!!فضول.س!

.+.اعالأ،دأس!،3ي!الستاو.الاأ،أح،د"ءكم!نء،3ع!4شنايدرينوشتا03،مح!كأحف

*.جيسينيوسلفيلهلمتلميذأكان(1874-1018)ع!!أك!ول.!ف

مؤسسصفةجولدتسيهرعليهأطلقالذيالكبير،العبرانيحقه5أولحكملا

يومياتهفييذكرجولدتسيهرفإنذلكعنوفضلأ،الحديثةالعبريةالفيلولوجيا

.(."6ء!!+،37)،اءولرتيبةكانتمحاضراتهأن
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1862بينمادمشقفيقنصلآفكان.أكا!لالا.ق3ولأحأ1815(-)5091وأفا

اللغةفيمحاضراتهمقذرآعاليبصوقيجولدتسيهرعنهتحذثوقد.أ-848

."."ءول؟!!4+()37البدو.وعادات

وكانلروديجرأتلميذنكا(-82113091).ع!5+س!"حأ!وديتريتشي

بنشربدأإذ،العربيةبالدراساتاعتنواالذينالرجالأولئكبينمنالوحيد

الفلسفيةالآثارنشرأجلمنكثيرآوعمل،واللغويةالشعرئةالنصوص

وشروحها.الإسلامية

.ولشتاينشنايدربوالتصاقأقربأاكثركأنجولدتسيهرأنغير

ث!.أس!أول3حور؟حأ4س!3

جايجرإبراهامشأنشأنهفكان(أأ-99ة)823ا،"،ولأع(3شتاينثالوأما

تلفىوقد.فيهماالروحبعثأجلمنواليهوديةباليهوداهتمالذيعح!أء5.ول

جامعةفيالعاماللغةعلميدزسكانعندمامنه،الاكبرالإلهامجولدتسيهر

والفلسفيةاللغوتةالأصولعنالحديثعندعنهالكلاموسيأقي،برلين

العبرية.الأساطيرعنلكتابهوالسيكولوجية

،بالعرباليهودعلاقةدرسص!صأ214000ولول2تزونسليبولدصديقهومع

بينوسطاءكانواالوسطىالقرونفيالشرقييناليهودأنإلم!كتبهفيوأشار

.والغربالشرق

عندلايبتزغإلم!وسافربرلينجولدتسيهرودع1868أغسطسفي

وكانللتؤ،منهاانتهىالتيللدكتوراهرسالتهحقيبتهفييحملوكانفلايتشر.

حياتهفيعليهفضلصاحبكانالذية*ةس!5يوتوفوسإخبارعكقادرآ

سنةفيالدكتوراهدرجةجولدتسيهرينالأنيوتوفوسغايةكانت.العلمية

بودابست.جامعةفيأستاذآللعملمؤهلآليكونا-1868986
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أكاديمية،ناحيةمنوأفضل،جديدةفرصآلجولدتسيهرلايبتزغقذمت

بقوله:ذلكعننفسهعتروقد

العربيةاللغةفيفلايتشرمحاضراتبجميعالتحقتلقد9

السريانيةفيدروسآاطحكل!)كريهلعنوتلقيت،والتركيةوالفارسية

تلقيتكما،السنسكريتيلنحوا!هع5ولء8لما3وسبروكهاوعن،والعربية

"حث!أ؟ه!!!دروبيتشيدعكالنفسعلمفيالمحاضراتمنعددأ

.(".14،+4!!كاولحط)

تعلمفمثلآ:الحدود.يعرفلاللمعرفةالعلميئوفهمهفضولهكان

الدراسيفصلهثناءأ.قاس!كام!33إيبرز.جيدعلى+!515،"+!ءالمصريولوجيا

المختلفة.المؤثراتبينالتمييزعكالشفافةالعالميةرؤيتهساعدتهوقد.الثاني

زققتمثلجولدتسيهرأنيبين:الأول.ذلكعلأنموذجينمثالينولنأخذ

الاتجاهممثليمنمحاضراتتلفىذلكومعجديد.ثوبفيالقديمةالنظريات

ديليتشفرانزهؤلاءومنالوسطاء،باللاهوتيينيشضونممنالأخير

يلتقيهكانالذيالقساوسةالمبشرينأحدع(ع!ا!3ا!""حىأ1-1813)098

التلمود.عنليحدثه

يوتوفوسيتلمنمعهموفدآوكانالتعليمفيشاركوهالذينأترابهومن

تأثيرلهوكان(،1591-)1843المشهورالبيداغوجيةلملا43!ث9ولكارمنمور

متحمسينوكانامماثلةظروففيالعلمينشاطهكلاهمابداوقد.عليهملحوظ

سنينلبضعواحدمنزليفيمعآعاشاكما.الإصلاحيةيوتوفوسلأفكار

بقوله:جولدتسيهرعنهاعبزمتنؤعةفكريةمسائلفييتناقشان

مجالفيالأخيرةبحوثيفيوالحواراتالمناقشاتتلكأثرت"لقد

تعذالمساجلاتتلكوكانت،المقارنةوالميثولوجياالدينيئالتطؤرتاريخ
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جئتلقد(.القديم)العهدالمقذسالكتابتاريخفيالأولىمحاضراتي

ءول!!7تكهوفام،53،وجراف+حولءول،،كونينأعمالعلىلأطلع

عقمنلقد.كارمنخلالمنالمقذسالكتابفيالحديثةوالبحوث

إ،تناقضاتمننفسيفيلمابلطضنئهنيمنوهوهؤلاء.احترم)يف(

)43."ث!حول؟ح!!+(

جولدتسيهرأهداه،كارمنمور،العلمفيدربهبرفيقتأثرهعنوتعبيرأ

العبرانية.الأساطيرعنأطروحته

تطؤرفيوأثرهافلايتشرمدرسةأهميةعلىهناالتأكيدوينبغي

معرفةفيعظييمبدورالمدرسةهذهقامتلقد.اكاديميجولدتسيهر

عينفيعظيماهـانسانأحقيقتآأستاذآكانفلايتشرلأنالفيلولوجيةجولدتسيهر

قائلأ:يو!اقهفيذلكعنعبزوقدجولدتسيهر.تلميذه

فصليمكنلاالذينعصرنافيالعلماءأهممنواحدافلايتشركان9

."الرجلشخصيةيزتنالذيالخلقيالجمالعناكاديميئتأثيرهم

جولدتسيهرلايبتزغفيالشهيرالأستاذاستقبلروديجرمنوبتوصييما

وكان،الخاصةالمنزليةمكتبتهلهوفتح،لعائلتهوقذمه،شديدينوحببعط!

منالكثيرولهمؤثرأ،أستاذآفلايتشر.كانالأمشاتفيعندهللحضوريدعوه

مختلفة.أقطارمنالطلاب

روزندزميلأأصبح1868سنةفيلايبتزغإلمطجولدتسيهرسافروحينما

عنكتابهجولدتسيهرإليهأهدى)والذيذكرهسبقالذيول.ول.307ولح

.أ.*.ولجمهيرند:أيضآزميلآأصبحكما(،1848سنةفيالصادرالظاهرية

آخرينعنفضلآ،35!.!.لطحلنرويجيوا.+،أول)ول،5والسويديممأاس!ولولس!

مشاهير.مستعربينبعدفيماأصبحوا
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جميعالخصوصوجهعلىالألمانفلايت!ثرتلاميذأسماءقائمةاحتوتوقد

كة"كمع!).،،كاسبري.كو.ل،طث!!بارث.:جأمثالالكجار،المستعربين

.ول،ع!التالملاموللروأوجستمح!!دالثة+.لملا،هارث!ان.مأ،قءأحأ!،ديتريتثيو

.ول،ه!!مم!س!3هـتوربكهو.ول،3حأعهسوسين.أوول!"ء34.ك!،سخاوص!ادوارد

.ك!.".حأع،ككأص!*وفتزشتاين

الإيرانية،الدراساتفيبرعوامشاهيرآخرونتلاميذهؤلاءإلمطويضاف

:أمثالمن

الدراساتفيبرعواعمنفضلآ.+،ش!"،س!دهايثيه".قه،!!3روسن

تلاميذومن..عاس!!وله+وهومل033،ا!!أكأ5"حديليتشه:مثلالسريانية

ومنحط+،أ،ح!قأ.ص!3!لا!ولالعظيمماير:مثل،بالتاريخانشغلمنفلايشر

.ع،اح*كأ3"حوديليتشهول!!،4أ33،!أباوديسين:مثل،باللاهوتإنشغل

.!.ث!ثأ4حدشتاو،مم!.ول!!ى36"تشهووكا

)الشيخ:لقبأستاذهمعلىيطلقونفلايتشرتلاميذأناسلطريفومن

الصغير(.)الشيخ:لقبجولدتسيهرتلميذهعلىولطلقونالكبير(،

.يومبعديومآتتعاظمجولدتسيهرفيوثقتهفلايتضررأيوكان

وظيفةلهلتهمئالنمساويةالحكومةعندلجولدتسيهرفلايتشرتوشطوقد

وأنتغترت،الظروفليجذ،العلميةرحلتهمنوطنهإلىعودتهبعدمناسبة

حاولفلايتشرأنمنالزنجموعلى(،."حول؟ء!ء+.)77."تبددقيالآمالكل

لمانهإلأواللغويالفيلولوجيالبحثبمتابعةجولدتسيهريقنعأنجاهدآ

علمعنبحثيةورقةفييتمثلالمتابعةلهذهالوحيدالإنتاجوكان.ذلكفييفلح

خالصأتنويهآوكانت1871،سنةفيجولدتسيهركتبهاالعربعنداللغة

بتشجيعالسكيتلابنالألفاظتهذيبمخطوطلمحقيقعلىعملك!ا.بأستاذه
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منأ883سنةإلى1872سنةمنعليهالعملفيواخهمكفلايشر،أستاذهمن

يدعلىذلكبعدالعملهذاظهروقد.يتمهلمولكنه،للطباعةإعدادهأجل

أ-8918(.698عاميمابين)بيروتشيخولويسالأب

الدراساتنحوالجذبقؤةمنلفلايتشرالعربيةالدراساتتزدولم

بسرعةقامولذاجولدتسيهر،ذلكأهميةاستشعرمابقدرالعربيةالفيلولوجية

ومنأقشتها.للدكتوراهدراستهب!عداد

سنةفي3ول4اولس!عءكالأ3ولنآ"ءلةن!حلأ4"35أثاللدكتوراهدراستهوفي

فيالتوراةأحبارأحدالمشرقيعزراابنوهواليهود،أحبارأحدعنأ087

العربية.اللغةفيالمشنامفرداتيدرسقأنحاولالذيعشرالثالثالقرن

منتتكؤنالتيالمناقشةلجنةأمامللامتحانجولدتسيهرجلسوقد

ني.النفسالملعااهكلم6أطء3دروبيتشوول!ط!احهع!،3وسوبروكهافلايتشر،

بودابستوطنهفيلمحاجمرآيعينأنطقحتالدكتوراهدرجةعلىتحضلأنوبعد

يوتوفوس.ذلكعلىحثهكما

،لايبتزغفيدراسيئفصلمناكثرجولدتسيهرأمف!0187-1871سنةفي

نأيستطعلمالدكتوراهدرجةعلىتحضلقدكانولأنههولندا.إلىغادرثم

يستمعأناستطاعأنهإلأ،لايدنجامعةفيرسميئوبشكلطالبآنفشهتسخل

وهوء+قأ43،ح!داأس!ول،الكبيركونينيلقيهاكانهاللاهوتفيمحاضراتإلمط

الكلاسيكيةالفيلولوجيافيومحاضرات،الإنجيلفيوباحثأنجيليكافي،قس

.ق.شاس!460كوبتيدعلى

فيستكونأنهايعلممحذدة،مخطوطاتيدرسلايدنمكتبةفيجلسكما

العلماءكبارمنبعدداجتمعلايدؤوفي.ودراستهعنايتهمحلالمستقبل

كانالذي(،1-1883)4083!لةث!ولأءول70!أدوزيرينهارت:مثل،الهولنديين
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خويه(دي.ج.)م:ومثل،طويللأمدالأسبانيةالإسلاميةالدراساتعمدة

وهو،الأساسثةالعربيةللمصادرالناشرينأعظممنيعذالذيص!لس!هق.ك!.الاأ

علاقتهاستمزتوقد.الكلاسيكيةالفيلولوجيامناهجبتقويمقاممنأيضأ

طويلآ.زمنأبهؤلاء

وتأثيرها،الهولنديةبالمدرسةيفترلمالذياتصالهعنجولدتسيهريقول

تطؤره:على

النقدتةالمناهجلتطبيقهولندافيالفيلولوجيةالتقاليدمقدتالقد

مومسنفيلولوجياعنومختلفكاملبشكلالإسلاميةالمصادرعك

عدميةنآحياوأس!4!3اولوله3ذجةسانآحياأهيلتياالاأولء3،،دد51

فيهناكبالعلماءجمعتنيالتيالمواجهاترسمتولقدا"أول.اأ31

بعد.فيماسلكتهالذيالطريقوهوومتشغبآ،مؤثرآطريقآلايدن

الهولنديين"أغلبعندتقديرمحلدومأالإسلاميةكتاباتيوكانت

.(6!!،+."حول.0)05

معرفةبأخهاتوصفأنيمكنالتيمعرفتهجولدتسيهراكتسبوقد

مكثفدراسيبفصلالتحاقهأثناءمجالهفيولء!حممأ+ء4س!ا"هح!اح!4أسطورية

استئنائي.بشكل

اكتوبربينمافيينافيجولدتسيهرعملالدراستةمنحتهممذدتأنوبعد

:يقولكتبفيينافيأمضاهاالتيالأشهرتلكوعن.1872وفبراير،1871

بشكلتزايدعلميةمواذمنبجمعهقمتماأنمنالزغم"عل

وأإنسانتةقيمةذاشيئآتقذملمفإنهافيينافيالأشهرتلكفيمعتبر

."."ءلاكا!!!+()55.!بالاهتمامجديرأإلهامآ

فيجولدتسيهربهااستعانالتيالمخطوطاتمنالهائلالكئمأظهرلقد

-26-



.لايدنجامعةمكتبةمثلهولندا،مكتباتمنحققهالذيالانتفاعمقدازبحوثه

فيمهماكتابأالآنيعذالذي1884)الظاهرتة(كتابهفيجلئآذلكونرى

جولدتسيهرفيهاعتمدالذيالخامسالفقهيئبالمذهبيعرفماتاريخدراسة

مخطوطة.وثائقعل

موطنه.إلمطعائدآؤييناجولدتسيهرتركأ872فبرايروفي

)سورية(الشامبلادفيبجولةول،دلازعء4!عولكتابهجولدتسيهرتؤجلقد

1873سنةربيعففي.1874وأبريل1873،سبتمبربينماومصر،وفلسطين

نأجولدتسيهرمنالثقافةوزيروله،30!ول+همء3+تريفورتأغوسطنطلب

.البلدانتلكلهجاتلدراسةومصرسورياإلىعلمتةرحلةفيليرسلهيراه

كانالتيالثرقأكاديميةعنجولدتسيهرإبعادالإيفادهذامنالمخططوكان

لاحقآ.المبتتةالنتةتلكاتضحتوقدلتأسيسها،لمجطط

ليشيأفضلالشرقفيأمضاهاالتيالأيامتلكجولدتسيهرغذوقد

عنالحديثعندلاحقفصلفيحياتهمنالمحطةتلكنتناولوسوف،حياته

الشرقيئ.يومياته

)4(

العلمي:نشاطهعنمتحدئآجولدتسيهريقول،وطنهإلىعودتهبعد

اليهوديالجنس"جوهرعنمحاضراقيألقيت1887-1888شتاء"في

مجلةفيمنهاالأولمطالخمسالمحاضراتظهرتوقد"وتطؤره

هماالدراسةفيزملائيمنزميلينبعنايةكا!أ!حولأ*ءل!"3

نأوبعد.الصحافةفيحياتهماأمضيااللذينع!"ح!!.7وحة+ء!.ل21

بالمحاضرةاحتفظثالطائفةمعالروحيةاتصالاتيعنفجأةتوقفت
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فيالمستمعنمناستثنائيعد؟هناككان.محطوطاقيبينالأخيرة

كنتأننيالمستمعوناكتشفأنبمجزدولك!ن،الأولىالمحاضرة

شيئآيتناقصالعددأخذإمتاعهمعلىوليستعليمهمعلىمصفما

التوقفقررتالسادسةالمحاضرةوبعد.محاضرةكلمعفشيئأ

الحننازير"جيذاللؤلؤأققامزةآخرتلكوكانت،سمعتيعكحفاظآ

6!!!+ث!حول09"211-111

بسبباليهودالزئينمنوالمضايقةالعنتمنلكثيرجولدتسيهرتعزضلقد

لهاتعزضالتيالمواقفأحدعنيومياتهفييحكيوهواليهودتةعندراساته

ةولح):ه؟لة"3أراكوسيجينوميلادبعيدلاحتفالالحضورمدعوآكانعندما

نأوأخبرني5!حأ!15،!الخارجيةوزيربجانبيجلسالعشاءإبعد

فيهوردللوزير،التماسآقذمفريدمانويدعىلااح"زلمأ!!7مدينةخبز

أعداءأحدوهو(العبرية)الأساطيركتابمؤلفلأناحتجاج

سفموقدس!أولأكا!،"551381"حالزبئةالمدرسةفييدزصىالدين

،الهولنديمس!23ةلهول44ا!*!ههاتوفانييوسفالبارونإلىالاحتجاج

صارسنةر6وبعدوأخيرآ،جولدتسيهر.زيفعكيحكمسوفوهو

الهولنديوالبارون،نجاحوهذاا!مجركثقارئالأساطيرلكتاب

ولهح!،+(.."."5)272أعظيمأمرفهذا،الزتفعكيحكمق!اضيى

عقلئةبسببسلبيآلليهوديةجولدتسيهردراسةمنالموتفيزالولا

.السائدةالجيتو

عنكلامآمذكراتهفيإء+ح!31ء!،ل!دلاولمونكالصيبرناتيقول

تحفظها:وعدممحاضراتهنوعيةعلىالحكمفييعينقدجولدتسيهر

كانتلقد،الجامعةفيالأولىسنواتيمنذبجولدتسيهرارتبطت"لقد
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مثيرةالمقارنالأساطيرلعلمومقدمته،الكتابةأصولفيمحاضراته

معرفتهإن.المهمةمحاضراتهجميعسمعتوقدبعيد.حاإلىوجذابة

."إليهالشبابشذتورقتهوشهاداتهالاستثنائية

إلىالدعوةوشرقتة،وأمريكية،أوروبضةجامعاتوخهتوقد

.براغإلىجولدتسيهر؟عيئ1885شةففي.بهاالأستاذثةلقبولجولدتسيهر

1885:نوفمبر03فينولدكهإليهبهابعثرسالةوفي

فيالبقاءأوفييناإلىالذهابإماتقزرأنفيمكنكالدعوةقبلتأإذا

وأما.براغإلىالذهابقبلتلوجدآسعيدآوسأكون.بودابست

معف!مالستفمانكبالهنغارية،الكتابةمنتتمكنلنأنكبخصوص

يفهمهالنأوأحديتكفمهالابلغةالكتابةمنالغايةهيوماشعبئأ.

.إأ!فهمكعنأعجزأنا؟المجرخارجأحد

هايدلبرغبجامعةللتدرشفرصةجولدتسيهرميحأ398سنةوفي

حذرهأ398ديسمبر14بتاريخأخرىرسالةلهنولدكهفكتبأء+.!عس!؟)ء4

ألمانية،دعوةأقيمنمستقبلآسيحرمفإنهالعرضهذارفضلوأنهمنفيها

فيها:يقول

ولو،الفصحعيدبعدأتقاعدسوفف!ننيسنواتسبعجمشت)إذا

ستكونف!نكهايدلبرغفيوقتئذوأنتالنحو،هذاعلىالأمركان

وتلك.تصرفكتحتضخمةمكتبة،الأقلعلتجا،وسوف،خقفي

ولكن.كبيرةأهمئةعليهاأعققأنأريدولا،بالمستقبلتتعلقايأمور

علىملقاةالتزاماتهناكإنالأشياء.بعضفيتفكرأنأرجو

خدمةللعلملأسديتهايدلبرغفيكنتولو.العلمنحوكاهلك

."بودابستفيتقذمهأنيمكنكمماأكبر
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خلفآليكونكيمبردججامعةإلىجولدتسيهرعيئ49183سنةوفي

وأستاذالكبيرلأديانامؤرخ.*3+ء؟هولوله3فى،أثسميثلروبرتسون

جولدتسيهرصديق3!.قا.!+ك!هبراونحاولوقد.الساميةالفيلولوجيا

يقول.العرضبقبوليقنعهأنالإيرانياتفيالمتميزالباحثوهوبهوالمعجب

:4918أبريل25بتاريخجولدتسيهرإلمطوجههارسالةفيبراون

!
خ!،د75بافانوالبروفسورفأنا،صريحبشكلنفسيعناعتر"دعني

)حأس!قهالشرقيةالكلئةوكفاءةالجتدةالمقاييسبأنعميتيبشكلمقتنعان

عظماءأوروبيينمستعربينإقناعأمكنإذافقطضمانهايمكن+اولحءع

.أالشاغرةالأستاذثةمناصتيشغلواوأنبيننا،يقيموابأن

رسالةبراونإليهفكتبسلبيأردةوكان،العرضجولدتسيهريتقتللم

فيها:جاء،4918مايو4بتاريخأخرى

أننيمنالزغمعلىالسلبيئرذكبفعلكطبقيأسيىإلم!بيدقعت"لقد

!س
نأأستطيعلاوأنا،بودابستإلمطتشذكالتيالروابططبيعةاقدر

هيمشاعركف!نذلكومععملتآ.يكنلماقتراحيأنبيسيرأتقئل

."وصدقكلشرفك

سنةفيتقاعدالذيءاول،ولهاتالادخققأجولدتسيهرعئنأنوبعد

مئل:،المختلفةالجامعاتمنإليهالموتجهةاكاديميةالدعواتتعدلما509

يدوالكوليجأبسالا،وجامعة،الأمريكئةوالجامعات،ستراسبورغجامعة

إليهوجههاالتيالشخصيةالدعوةعنفضلأ،القدسوجامعة،فرانس

له.أهمئةذات.فؤاد،جامعةفيللتدريسفؤادأحمدالخديوي

عليقول،ةلمس!32أ+95+هسوموجيجوزيف،تلاميذهأحدوكتب

جولدتسيهر:أستاذهلسان
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هكذا.وطنلهيكونأنمالغايريجبولكنوطن،لهليسالعلملز

وتجهتالتيالمختلفةالجامعاتذكرعنديقوذأنجولدتسيهرتعؤد

."الدعواتله

نوردوبماكسصلته

ترك.الدراسةفيلجولدتسيهرزميلأ*،الاأعهلادا!4نوردوماكسكان

العالميةالنزعةذواليهوديالمفكروهذا.0188سنةفيالمجرنوردو

بينمنوكان.للصهيونيةالروحيينالزعماءأحدأصبح)كوزموبوليتانية(

الصهيونيالمؤتمروأثناء(.الصهيونية-أبوب)هرتزلالتحقواالذينالأوائل

المؤتمر.رئاسةفيخلفههرتزلموتوبعد.لهالرئيسالمؤئدنوردوكانالأؤل

طقمت.كماأبيبتلفيمخقفاتهخيرقتوقد.1191سنةحتىللحركةزعيماوظل

إلىفيهايدعوها029مايوفيجولدتسيهرإلمطرسالةنوردوكتبوقد

مهمةذكرذلكجانبوإلى.هناكأشسمتالتيبالجامعةللتدرش!القدس

الرسالة:فيجاءواليهود.العرببينالسلامصناعة

تطوراتأتتبعالمجرفيهنازلتماالأصدقاءبعضطلب"بسبب

قرارتتخذأنقلبيكلمنوأتمنى،شديدةبلهفةهناكالأحداث

والتي،حزةيهودتةأرضعلىهناكوستكون،القدسإلم!الذهاب

تأسستالتيالجامعةوستكونلك،المناسبةالمكانةستمنحك

علىقادرآستكونذلكعنوفضلأإليها.بانتمائكفخورةمؤخرآ

اليهودبينصداقةعلاقاتلتأسيسالشنيعالعملببعضالقيام

المسيحيينمنالاقزابنريدولننريدلافنحن،العربوالمسلمين

.،502."أح"ء3،5691عء6أالشامبلادفي

بقوله:الدعوةهذهعنا029مايو03فيجولدتسيهرفأجاب
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نظروجهةمنهوالوقمبهذامثلفيالوطنعنالابتعادطلمت"إن

عديدةمناسباتففي.القاسيةالتضحيةبطلبيكونماأشبهوطنئة

نفسها!للأسبابوالألمانيةالإنجليزيةالجامعاتإلم!الهجرةرفضت

ول.02.0،".3،6591،502حث!حأ6ع!

ممابكثيرأكبروبالدانوبالمجر،بوطنهجولدتسيهرارتباطكانلقد

يرىفجولدتسيهر.وطنعنيبحثونالذيناليهودسيمالاالآخرونيتصوره

عمليآذلكترجموقدشيء،كلقبل)المجر(لهنغارياوالأخيرالأؤلانتماءهأن

فيهابماأخرىأوطالبإلمطللرحيلإليهقذمتالتيالإغراءاتلكلرفضهفي

كماإثنوغرافتآمصطلحآوليستدينيآمصطلحآاليهودتةيرىأنهكا.إسرائيل

وطنتأسيسيريدونالذينالصهاينةمعيختلفهوولذلك،الكثيرونيظن

استشهدوقد.اليهوديةهوواحدمسمىتحتمختلفةعرقياتفيهتتجفع

استخلصهاالرأيهذايثبثلجولدتسيهرباعزافي"9+س!!اح+حا3هيللربرنات

فيها:يقولعظ!!م!730"7أبابوتسيجوزيفإلىكتبهالهرسالةمن

وبحسب)إثنوغرافيآ(،عرقئآوصفأوليستدينيئمصطلح!اليهودية

فالإنسان.الدانوبوراءمنأنحدرلكننيديانةيهودقيفأناجنسيتي

،الظروفبهذهتخذدوشخصيتهموضوعئة،تاريختةلظروفيتاج

25."(.3291،)3ء"ءول،أجمجمتهعلىالمرسومةبالعلاماتوليس

)51

الشرقيضجولدتسيهرواليوميات

ا!،"ع!باتايرافائيلالمجرياليهوديالمستشرقأصدر8791سنةفي

مطبعةبنشرهاوقامتجولدتسيهر،لإجنتسالشرقيةلليومياتترجمةأعأ،!
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:عنوانتحت35،ص!!س!وللأ!لثا،،أس!،،"3أولى7عح3+أعث!3!3واينولايةجامعة

قأ.اه3!"أسكهول!4أ3أ5"عهس!)كأول+!أ!قيةلشراتهويومياتسيهرجولد

:6صالكتابمقدمةفيجاء

ولء*!اولعس!4تشايبرألكسندرالدكتورترأسعندما،5591سنةفي"

مدينةفيالجنائزيالقذاسبودابستفيالربتةالدائرةمديرحكاأء"ء33

الحيئالوحيدلابنالااهك!!.5جولدتسيهركاروليالبروفيسور

الشرقيةاليومياتمخطوطاتمعالعائلةإليهقذمتلجولدتسيهر

0918سنةفيبدأهاالتيالأخرىويومياتهمذكراتهلجولدتسيهر،

منسنتينقبلأي9191سنةإلىعمرهمنالأربعينفيكانعندما

باللغةواليومياتالمذكراتبنشرتشايبرالدكتورقاموقد.وفاته

سنةفي"ءول؟ح!،+)الكشكول(عنوانتحتبهاكيتتالتيالألمانية

بلايدن.بريلمكتبةبنثرهوقامت7891،

كانعندمابالألمانيةأيضأهيكيتتالقصيرةالشرقيةواليوميات

منتبدأمرحلةاليومياتتلكوتغطي.والعشرينالثالثةابنجولدتسيهر

.أالآنقبللغيماأيفيقطتنشرولم.1874ينايرأ4إلم!1873سبتمبرا5

مناليومياتبعضفقدانإلم!يشيرماهناكأنبالملاحظةوالجدير

ص)الإنجليزيةإلىاليومياتمزجمباتايرافائيلذلكإلم!نتهوتد.آخرها

ماهناكأنمعا874ينايرأ4فيتنتهيالشرقيةاليومياتأنودليله27(،-26

علىمنتصفهإلم!أو1874سنةمنأبريلشهرنهايةإلم!مصرفيظلأنهيثبت

قبلبودابستإلىرجعأنه71صطس!ول؟ح!!+كشكولهفيذكرحيث،الأقل

دؤنقديكونألاالمستبعدومنمايو.منالرابعفيوالدهوفاةمنأيامبضعة

سنةففي.الضياعهذاتفسيرالصعبمنوليس.الفزةتلكخلاليومياته
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لودفيجالمجريالصهيونيقامجولدتسيهر،وفاةمنسنواتثلاثبعد2491،

لزيارةالعالميةالصهيونيةالمنظمةرئيسوايزمانحاييمإلىدعوةبتوجيهباتو

لأهميةوايزمانتفطنوقد.الورثةممتلكاتمنظلتالتيجولدتسيهرمكتبة

مكتبةإلىضقتإذاالعلميةوقيمتها،الشرقيةالدراساتفيالمكتبةتلك

000.35فيهاودفعبثرائهافبادر.النشأةالحديثةالقدسفيالعبريةالجامعة

مخطوطاتالبيعيتضمنولممجلد،آلاف6تحتويالمكتبةوكانت.دولارأ

حتىعندههذابهااحتفظوقد،كاروليابنهملكيةفيظقتالتيجولدتسيهر

أحدفيفخبأهاأصدقائهأحدإلم!بهاعهدحيثالألمافيالاحتلالعشية

جولدتسيهر.مخطوطاتوضاعت؟فرالكه!ولكن،الكهوف

كتابهفيباتايرافائيلكتب(ناشئوعبقريطفل)معجزةعنوانوتحت

:يقولالسابق

منوالعشرينالثانيفيالدقةوجهوعلى،الأربعينميلادهعيدلافي

لزوجتهحياتهقضةيقذمأنجولدتسيهرقزر0918،سنةيونيه

وصباهطفولتهفيأهميةاكثرالحوادثذكرفيوشرع.وأولاده

تظهرالتيوالصورة.القديمةأوراقهذلكبيانفيمستغلآ،وشبابه

س!"+أسأ42ءاأح!*الصغيرناسيطفولةعنجولدتسيهرمذكراتمن

هنغاريافيوالديهبيتفيطفولتهفيبهينادىكانالذيالاسموهو

وعلى.للدراسةكلهاحياتهاكزستعبقريةطفولةملامحترسم

العبرانيةغفقهأنهإلأاليدذاتضيقمنيعانيكانأباهأنمنالزغم

يدرسكانأنهجولدتسيهريذكرعمرهمنالخامسةوفي.بشذة

معيعقدكانالسابعةوفيالمقذس،للكتابالأصليالنمقبجدئة

وفيايأحد.أيامفيوعظيةخطبأفيهايلقيدينيةحلقاتأصدقائه

ئذكرشيءذلكبعدحياتهفييكنولمالتلمود.دراسةفيشرعالثامنة

-34-

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


منقسطآلينالالليلمنتصفعنديوميآتتوقفالتيالدراسةإلأ

فجرآ.الخامسةأوالرابعةالساعةعندأبوهيوقظهثم،النوم

ذاتأنهسنينبعدأمهأخبرتهوقد،حميمبشكلدروسهناسيأحمثلقد

منضخمةمجلداتيحتضنوجدتهعمرهمنالثامنةفيكانعندماليلة

وفي.براغمعرضزيارتهأثناءاشتراهاقدأبوهكانويقبلهاالتلمود

العبريةبلغاتهمالوسطىالقرونمنيهودلفلاسفةقرأعشرةالثانية

أيضآعشرةالثانيةوفي.هيلافيويهودابقودا،بنبحيا:مثل،الصعبة

عطلتهفيطغوقدوتطؤرها،اليهودتةالصلواتأصلعنكتيبأوضغ

وأ،إسحاقصيحةعنوانتحتأ862سنةبودابستفيالصيفية

.("3،ء"أ3أ4!"كأ?13133أه33)س!5مملاه:إسحاقخطاب

اللغاتدروسحضورجولدتسيهربدأعمرهمنعشرةالخامسةفي

المستشرقيدوعلى.التركيةواللغة،الألمافيوالأدب،والفلسفة،الكلاسيكية

أؤلفيوكان،بالتركيةمعرفتهتلقىولأولأ+ول743+ش!؟ولثامبريأرمينيوس

كراهية.إلىانقلبتأنتلبثلمالموذةهذهأنغيرالتقدير،كللهيحملالأمر

منالكثيروعزفهلجولدتسيهر،يومئةخاصةدروسآيعطيفامبريكانلقد

اللغاتتلكمننصوصآلهوقذم،والفارسيةالتركيةعقمهكما،الأدبيةالأع!ال

(.)المجريةالهنغاريةإلمطليترجمها

فامبري:عنجولدتسيهريقول

بتقذميالمجال!فييشيدوكانح!ت،بكلفامبريأحاطني"لقد

لهمدينوأناأبويأ.حئآفامبريمنحنيلقدقصير.وقمقفيالملحوظ

لهحبيازدادوقد.والفارسيةالزكيةاللغةمجالفيبمعرفتي

."ذلكنسيتلوحقيرآوسأكون.يويمبعديومآواحتراميوتقديري
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بعدأي0918،سنةفيأستاذهحقفيالكلماتتلكجولدتسيهركتبلقد

3++همحتريفورتالوزيرعندفامبريمنوبسعي.معهخصومتهمنسنتين

والعربية،العاميةالعربيةاللهجاتليتعلمالشرقإلمطجولدتسيهرأزيمل

والدواوين.القنصلياتفيالمستخدمةالرسمية

الشرقفيجولدتسيهرأمضاهاالتيالقصيىةالمدةمنالرغموعلى

مسلم.أنهنفسهحسبحتىنفسهفيبالغآأثرآأحدثتأنهاإلأالإسلامي

الرحلة:تلكأهدافعنيقول

علماءمنواحدأوكون،وعلومهالإسلاممعرفةلأخ!يمن".

...المجتمععكالدينيالنظامهذاتأثيرعكأتعزفولكي..المسلمين

صرتأننيدرجةإلىالإسلامروحإلىالأسابيعتلكفيدخلتفقد

الوحيدالدينهوايإسلاموأنمسلما،كنتبأننيروحيآمقتنعأ

إلىاليهوديةأرفعأنغايتيوكانت.الفلسفيةالعقوليرضيالذي

الوحيدالدينهوالتجربةعلمتنيكماوالإسلام.مماثلعقليمستوى

بالعقيدةولكنالعقليبالتفكيرلا،والخرافةالوثنيةفيهتحزمالذي

.6ء!،+،95."ول"5"المحافظة

ينايرا4إلم!1873سبتمبرأ5منتمتدقصيرةفترةاليومياتهذهوتغطي

:الشرقبلادفيجولدتسيهرأمضاهافقطأشهر4تستوعبأنهاأي1874،

مصر.،فلسطين،سوريا،لبنان

منكثيروفي،مقتضبةجاءتأنهامنالزغمعلىالشرقيةواليوميات

انطباعاتعنلتعتركيبتأنهاإلأ،كلماتبضعاليومئةتتعدىلاالأحيان

خلالومن.الشرقفيوجودهأثناءعاشهاأوجولدتسيهرشاهدهاشخصية

الآتية:الملاحظاتعليهاسخلناالشرقيةلليومياتدراستنا
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الأربعةتتعدىلاوالتي،المشرقفيجولدتسيهرقضاهاالتيالمذةيضر

اليومئةالحياةعندقيقةملاحظاتلتسجيلكافيةغيرفترةأشهر،

زارها.التيللبلدانوالعلمية

الذكر.تستحقلاالتيالتافهةالوقائعبعضتسجيله

جولدتسيهريظهرحيثالنرجسيةطابععليهايغلباليومياتبعض

معارفهلتنؤعالافتتاندرجةإلىبهالمشارقةاهتمامأثارشخصأفيهانفسه

فيالعلماءلبعضمناقشاتهعنويحدثنا.الإسلاميةالعلومعلىواطلاعه

قنلنايستملمأنهمعبيسرعليهميتغتبكانأنهوكيفزارهاالتيالبلدان

لهالأؤلالاسمبذكرأو،معروفغيرلقبأوكنيةبذكرمكتفيآهؤلاء

قليلةأيامغضونوفيدز:يومياتهإحدىفييقول.التعميةفيإمعانآ

،المسلمونمعيفعل!ومثلما:أخرىوفي،"أسطوريةشخصئةأصبحت

جورجيوشقيقسمعوقد،حوليأساطيراليونانالرهبانصنعكذلك

.!لغةعشرةباثنتيوأقرأواكتب،لغةبعشرينأتكفمانني

أكانواسواءالمرموقينالأعلامببعضاجتماعاتهعنيكفيبمالمجدثنالم

0"ولط1491(-)1844بونازيالوبو:مثل،المشرقفيلقيهممستعربين

ديكفانكرنليوسالمستشرقوالطبيب،الإيطاليالمستشرق2!ولهول!أ4

-8481)لسويديابرجلاندلوركالدكتوروا،حاءولهولأ3ول!7رأ!؟

البستاني،بطرس:مثل،ونصارىمسلمين:عربآأم،السويدي(2491

معروفين،غيىوآخرين،الأفغانيالدينوجمال،الجزائريالطاهروالث!يخ

اليازجي.إبراهيمولعله،إبراهيمالمعلم:مثل

؟الإسلامعلىشارتاوجولدتشهر،أسلمهل

يكونأنإماجولدتسيهربأنتوحيالشرقيةاليومياتفيإشاراتثمة
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يعتنقه.أنأوشكأوالإسلاماعتنق

:71صول!*قس!4لة!3فيجولدتسيهريقولط

وقد.عقلافببشكلذلكوأقول،الإسلامنحوكليآتحؤلث!لقد

إسلامآ،توحيديسفيتلقد.الشخصيةعاطفتيأيضأنحوهقادني

علىالنهائيالبرهانهووقرآنيمحفد.بنبؤ؟صدقأأؤمنوإنني

."الإسلاموبينبينيالحميمةالرابطة

ذكرها:سبقأخرىعبارةفييقولكما

أننيدرجةإلىالإسلامروحإلىالأسابيعتلكفيدخلث"لقد

الذينهوالإسلاموأنمسلما،كنتبأننيروحيآمقتنعآصرت

أرفعأنغايتيوكانت.الفلسفيةالعقوليرضيالذيالوحيد

هوالتجربةعلمت!نيكماوالإسلام.مماثلعقليمستوىإلمطاليهودية

العقليبالتفكيرلا،والخرافةالوثنيةفيهتحزمالذيالوحيدالدين

."المحافظةبالعقيدةولكن

بقوله:هذاجولدتسيهرموقفسيمونروبرتويف!ر

بينالمشروطغيرقبولهبفعلتعفقتالتيالعاطفةهذه"وبسبب

سيخونكانأنهظنلقد.يومياتهجولدتسيهرين!ضرلمالإسلامتةالدوائر

بل،فحسبالفكرئةيقظتهميستحسنلمإنهحيثالمصريينأصدقاءه

."الأوروبيالاستعمارمواجهةفيأيضآحركتهاوفيفيهادورآلعب

عاقل.يقبلهولاوالسطحئة،السذاجةفيموغلتفسل!،ريببلاوهذا،

فيالإسماعيليةإلم!وصلفهو،أسابيعبضعةإلأممرفييمكثلمفجولدتسيهر

وأربعةشهرأإلأيقضلمأنهأي،1874ينايرأ4فيمصروغادر1873ديسمبر8
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الذيبالشكلفكريأتأثيرألمجدثأنيمكنغريبأأنعاقليصؤرولا،أيام

فياليومياتتلكنشرعدمأنوأظن.أسابيعإلأفيهيعشلممجتمعفيوصفه

أمرين:إلم!تعودأيامه

يكونربماأنهللناظرليخيلحتىالإسلاممعالكبيرتعاطفه:الأول

.الإسلاماعتنق

ووصفهاأورشليموعناليهودعنالوطأةالشديدكلامه:والثافي

يافا:إلم!دخولهعندنوفمبر28يوميةفييقولفهو،جارحةبأوصاف

مدينة،والاحتيالالغشمدينة،أورشليمسأرىوأخيرآ..."

للمثلالقديمةالمدينةبامتياز،الكسلمدينة،بالناسالاستخفاف

.."..شبابيفيالتعضبمركزالأنبياء،مدينة،القديمة

تحتويهمابسببكاناليومياتمنالأخيرةالأجزاءبعضضياعولعل

.الخصوصبهذامعلوماتمن

لكنبه،نسقمقدروهذاريب،بلابالإسلاممفتونآجولدتسيهركانلقد

.وحدهاللهإلأيعلمهلامافذلكأسلميكونأن

اليومياتمنشذرات

18)وعددهاالشرقيةاليومياتمنمنتخبةشذراتنسوقأنبأسلا

كاتبها.وطبيعةطبيعتها،علىالضوءمنشيئآتسفطلعلهايومئة(

:(بيروت1873)فيأكتوبر11

فيهناإلىوصلتلقد.بيروتفيأقضيهيويمثالثهواليومهذا

ونفني،وهتافيبابتهاحاستقبلناوقدأكتوبر.9يوممنمبكرةساعة

أجليمنليسبالتأكيدوهذا.النارئةالطلقاتمنووابل،الأبواقفي
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هولاقيتهمنأؤلكانالباشا.المشيرالسفررفيقأجلمنولكنأنا،

عشرةاثنتيلخلانكالذيا!ملماطءنحةولهول!زيابونالوبوالسنيور

لوبوالسنيوروجدتلقد.محليةإيطاليةلمدرسةمديرآماضيةسنة

واستقبلني،صعوبةدون(الجميععندمعروفلبنانفيهنا)وهو

طويلزمنمنذافتقدخهابحرارةوصافحني،وترحابحسببكل

.لايبتزغفيالجميلةالأوقاتذهنيفيمستحضرآ

العامالقنصلغيابوفيبلادنا.لقنصليةالاحترامكلقذمتكما

عندويوصيأنوعدوقدممتنر،بشكلاستقبلنيالذيبنائبهاتصلت

الدمشقيين.أصدقائه

كدانا!+هح،7،دهطزفديكفانكرنليوسللسيدالثانيةزيارقماوكانت

تكقمتلقدبب(.أوصاهفلايشرأستاذي)وكانبحرارةاستقبلنيوقد

العديدإلىديكفانقذمنيالحالوفي!(.)مبينجمريبلسالبساعةمعه

هؤلاء،بينومن،بيروتفيالمسيحيئالعربيالمعرفةعالممنالمثقفينمن

البستافما.بطرسالمعرفةالواسعالعالمالمحيطعيطمؤلف،مقدمتهموفي

لمرافقتي،اختيرالذي)1(إبراهيمالمعفمبصحبةبزيارتهقمتلقد

الوطنية.للمدرسةالتابعالمبنىفييقيمالبستانيوكان

مجلاتبطبعتقومالتي()المطرفمطبعةبزيارةذلكبعدقمت

المطبعةوكذلكال!ثرقية،والمطبعة،الأمريكئةوالمطبعةالبستافي،

العمومية.

الشيخابنالرائد()نجعةصاحبالمثهيراللبنافياللغوياليازجي)براهيمأنهالظتعلىيغلب

كاناليازجي)براهيمأنذلكيؤيدوما(.البحرين)مجمعمقاماتصاحباليازجيناصيف

وعلىالأمريكانالمبثرينبمعاونةالبتافيبطرسأيسهاالتيالوطنيةبالمدرصةالمدزسينمن

فانديك.كرنلبرسرأسهم
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بعذةقمتالزيارةهذهوبسبب،الألمانيالاتحادزرتالمساءوفي

الغرفةشرفيمافيبيروتليالمنوأمضيت.وسويديينلألمانزيارات

البحر.لأمواجمئصتآ،النارجيلةدخانتصاعدمعفيها،أقيمالتي

يرفعونوكانوا،العربمنعشرةنحوحولياجتمعالثالثةالليلةوفي

كانوافهؤلاء.تحدثتكئماإ"اللهشاء"ما:ويقولونصوتهم

وهذا.بطلاقةالأوروبيةاللغاتمنثلاثأوبلغتينيتحدثون

،اللغاتاستيعابفيمحدودةالتاسهؤلاءموهبةأندعوىيكذب

بطلاقةالإيطاليةأوالفرنسيةيتكقملاشخصأتجدألاالنادرومن

يكتب.ولايقرألاأميأكانولو

1873أكتوبر14

بصحبةالثالثةالساعةعندبيروتفيفندقيأمسصباحغادرت

مساءالسادسةالساعةوعند.الشاراتمكتبإلمطالخاصمرافقي

،الزاهرة،المجيدةدمشق،الشريفالثامبلادالعمومئةسيارتنابلغت

روشبيتروفيإقامةعلىالحصولوبمجزد.الأربعالدنياجنانإحدى

لألمانية،ايتكلمونرفاقعكالعثورمنفورآتمكنتكا!أ!،5"ءولهول

الزكي.الجيشفييعملوننمساوينمجريينأطباءاكثرهموكان

لمراجعةفرالثيإلىآويتالعشاءوجبةتناولمنالانتهاءوبعد

الغد:لصباحأموري

فيالنمساقنصل)وهوبرتراندالقنصللنائبنف!يأقذمأنأولا

وتهذيب،كياسةبكلاستقبلنيوقد.بالألمانيةكلمةلايفهموهو(،دمشق

مساعيئجميعفيلييتوشطبأنوعدكما،متكزرةلزياراتودعاني

أ"كلةع.فارهيالسيدالخاصمترجمهمعغدآلقاءلييرتتوأنالعلمييما،
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1873أكتوبر15

بالغةبحفاوةاستقبلنيالذيبرتراندإلم!ذهبتصباحأالثامنةعند

والسيد،العائلةطبيبوإلمطلزوجتهفقدمني،بالأمسفعلمماأكثر

المترجموشرع،العربيةباللغةالبدءفيتحدثت.الزجمانفارهي

نإحتىاليهود،أخؤةعليبرهنماوهو،بالعبريةحوارفيفارهي

هو.يشاءمابقدرالحداثةلوثتهقدالمترجمهذاكان

حارةفيمنزلهإلمطأخذنيالذيفارهيالمترجمبصحبةالمكانغادرت

لقد.اليهودفيالجيتوثانيةأرى،طويلوقتوبعدأنذا،وهااليهود.

الضتقةالطرقهذهكانتالتيالوقائعتذكرتحينماقلبيتفطر

خارجهمنكانالذيفارهيبيتإلمطوصلنا1643سنةفيلهامسرحآ

ولكنه5(،:االإنشادنشيدفيذكرهاورد)الذيقيداركخيامقدرآ

الشرقي.بالأثاثمملوءأالداخلمنكان

البزارينمحلوفي)البازار(،السوقفيمشيآالظهربعدأمضيت

أننيعلىإليهوقدمنيأخيهإلم!فأخذني()الذهبيبصديقيالتقيت

الإسلامإلمطأتحؤللمأهليلمشاعرمراعاةفقطوأنه،العربيةعلماءأحد

مكالقمنأتنقلأخذتغدأ.للقاءمكانأحددناننصرفأنقبلبعد.

كلوفيلطفاء،قومالعربهؤلاءالئاسمعأتحدثلكيآخرإلمط

للدهشة.مثيرومحزم،مهذببسلوفيقوبلتفيهوجدتمكان

1873أكتوبر17

صاحبوهو،السباعيمصطفىهونبيلأعربيآصديقآاكتسبت

والسباعي.للكتبمحئآوكان،أملاكذووغنيكبير،إدارقيمنصب

المتصوفة.أدبولتقلتحررأ،الإسلامأدبلأكثرمحمث،ماسوني
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طبعةليوقذم،الفرسشعراءعنالنقاشبدأليالحاراستقبالهوبعد

التيالصوفيةعنالآراءتبادلوبعد.الخياملرباعياتنيكولاس

حؤلت،الباطنعلمفيالممكنالوحيذالعلتممضيفيفيهاوجد

العربي.الأدبمسالكإلىالنقاش

فريدب!.أنهايعتقدكانالتيمخطوطاتهمنبعضأمصطفىأرانيوقد

لأوروبيةامكتباتناتحتويهماحط+ص53ول!+الفقيرالرجليعرفولا

"أدبمخطوطتهأعرفأننيغيتمعندماصحجقوقد.مخطوطاتمن

)صحاحالجوهريمخطوطةوأنفيينا،فيمخطوطةمن"الكاتب

طبغتدريدابنمقصورةوأن،بولاقفيطبعتقدعندهالتي(اللغة

بعيد.زمنمنذأوروبافيوتزجمت

يكت!ولم،القرآنمنقيمةخطئةنسخةالسباعيمصطفىويمتلك

المتطهرغيرأنا،سعادةبكليدقيفيوضعهابلفقط،عليبعرضها

منها.أتأكدلكي،المؤمنوغيى

1873كتوبر92

الرفيقطاهروالشيخ،أقمشةتاجرالشهبندر،صالح:أصدقائي

والشيخ.شيثآأفقذبألااهتماالظاهر،الملكبمدرسةأستاذوهو،الحبيب

متكرربشكلأترددكنتأنافط(.)غيرإيثاريأكان)1(مغربيوهوطاهر،

تحضلتالوزاقينهؤلاءومن.الوزاقينوبعضالسباعيالسيدعل

الأسبوعطيلةأدرسهاوشرعث،قبليالأوربيونيرهالممخطوطةعل

!!!أ!كاكللا7للشيعةالأدبيالتاريخعندراسةفينتائجهالأوطف

(4781)،صأأ!كل!!محأس!5حطاححأط4ح33آط441ح3،ل!لللاأأا3!ث!!!!5)،لن!!

دثق.مواليدمنوهو،ئنسبلىاليهاالجزائرمنأصلهبلمغربيآ،لي!الجزائريطاهرلثخ
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وكنت،المخطوطةتلكعلىالعملفييويمكلساعاتأربعأنفقتلقد

ذلك.فيالوقتلاستغلالصباحأالرابعةالساعةعنداستيقأ

.العامللاحزامومحطآ،دائمةشخصتةكنتالكتببازاروفي

أيايمغضونوفي،الدمشقيينإلمطدخل،مثلهقبلآيزلممثالمن،أنموذج

أننيأولئكبعضظنوقد.أسطورتةشخصتةأصبحتقليلة

اعتبرنيوقد،عربيةكتبلمشراءالقيصرمنمهمةفيدمشقإلمطقدمت

قليلة.أيامخلالفيالإسلامسأعتنقأننيأشاعوثالثمبشزأ،آخر

الذهبيمحمدبصحبةالكبيرالجامعإلم!دخلتوعندماالمساء،وفي

غضونفيأننييعتقدونالجميعكانأيدينا(فيأحذيتنا)حاملين

المستقيم.الطريقعلىسأكونساعاتبضع

الكبيرالعالم"المجرقييرياماذايذركأنمنهمأحدبمقدوريكنولم

العبريالاسمهو)وإسحاق.دمشقفيالمجرفيإسحاق

الذهبيعائلةعندظللتإجنتس(.المجريواسمهلجولدتسيهر،

وكان،السباعيعائلةمنالثالثالأخعلىوتعزفت،بهمرختآضيفآ

الحنفي.الفقهفيظاهرةويعذ،الصالحيةمسجدفيخطيبآ

النصرانيةالشامممالكجميعوشجقت،دمشقأسقفبيافتتنكما

فيالأسقفتةكرميئأغيليأنينبغيأننييعتقدوكان،بشهرقي

تعطفوقد.العربيالأدبإحياءأجلمندمشقفيالكاتدرائية

بزيارةالفقيراليهوديالفتىعلىال!اميبشخصهالمسيحيئالكاردينال

قتلبغيضةيهوديةقبيلةمنانحدرأننيعيئلووماذا.أمسيومقبل

طتبآ،رجلآالكاردينالكانلقد)1(.0184سنةفيتوماالقديسأهلها

.صهيونفطيربقضيةئعرتمافياليهردقتلهالذ!الراهبالكابوتثينوماهو)1(
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ذلك،كلوفوق،العربيةللغةودراسته،وفرنسيته،سذاجتهلهاللهغفر

كذلك،المسلمونمعيفعلومثلما.والمفرداتالعرببالنحوفيآراءه

أننيجورجيوشقيقسمعوقد،حوليأساطيراليونانالرهبانصنع

لغة.عثرةباثنتيوأقرأوأكتب،لغةعرينأتكفم

1873أكتوبر03

أذكرأنأريد،هشامعندعرفتهاالتيالمثيرةالشخصياتبينمن

القضاةأحدالشازي،أفنديصالحهوفقطواحدآشخصآ

حيثلناأظهرهاالتيالضيافةبفضللهاعترفالذيالمثرعيين

صديقيلوجودمترددأيكنلموهو،ساعةنصفالليلةلناخضص

والأسلحةوالساعاتالأقمشةبائعالشهبندرصالحمثقفالنصف

هشامعائلةعندرآفيأنوبعدوفورأ،.الأروامسوقفيالنارتة

)الدور(،و)الأبدال(مسألةبخصوصمعهخلافيفيأضتخت

ملأتالذيالمجركيئالعالمكنتإذاماسألنيوقد.مماثلوهراء

عجائبإحدىالباشواتعذهوالذي،والمقاهيالأسواقشهرته

غيتمأنهأدركتوتما.اللةأشتغفر:فأجبته.ذلكمنأكثزأوالدنيا،

مرتجلآ:أقوذأنلنفسيأجزتالسباعيئالسيدمنذلككل

الشباعيقذخمثلماوحاليظتئتمماالحقيقةكانولو

ال!باعمنأفزسقوالزنبوزأشوبمناكرتمالكلحث)1(فكان

سمحتبواسطتهمااللتين)أفرس(و)أكرم(لفظتيف!نذلك،ومع

أيةوعلى.العالمصديقيلهمايتفطنلمشناعةالترخيصبأكثرلنفسي

:قالحيثيتوفع،كانمماأكبرعينهفيكنتساعةربعخلالحال،

.لكان:ابلصوا
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دعانيوقد،المتعقمأالأفنديأيهاأطوذوقتآمعكأمضيأن!أتمنى

ليذكرنيأقيمحيثالظهيرةفيجاءني.بيتهفيالمساءفيمعهل!فطار

النارجيلة.ليوقذمت،عقهبيتإلىأولآفأخذني،بالدعوة

جميعأنصاحبيتأكدحتىساعةربعنحوالبابعندواقفينظللنا

كبيرعددوفيها،مكتبتهصالحالسئدأرافي.تمامأاغيقتالحريمأبواب

أجزاءإلأالاهتماميستحقمابينهامنأجدلمأننيغيى،المخطوطاتمن

منه.سرقتهاأننيلووددتالكوفيبالخطمكتوبةالقرآنمننسخةمن

دوقيننتظروظللنا،الشبابالعلماءمننخبةأيضآالبيتإلىوصل

واللحمالأرزونتناول،المائدةإلم!جميعنالنجلشالإفطارمدفع

أخذت"افرنجيعلى9:الشرقيونيقولوكما،والبقلاوةوالكباب

الصابونمنقطعةأخذتالوجبةوبعد.الأيديغسلوإناءمنديلآ

الأدبعنتحدثناالمائدةوعلىتمامآ.متسخةكانتالتيالشوكةلتنظيف

زهير،معققةمطلعأنشدتحينماالأفواهفاغريرفاقيوكان

.عنزةعنالحديثجاءحينماالمنايم(فيعبلةطيف)أتافيبواستشهدت

لعبفيأخذناحيثمجاورةحجرةإلمطانتقلناالإفطارتناوليبعد

فيمراتخمسثح!"حمحأ،)الشاه(مضيفيملكقتلتلقد.الشطرنج

العمبيتوفي.ليوتقديرهاحترامهمنذلكزادوقد،ساعةنصف

كانالقادرعبدابنأنوهوسزعلواستأمنوني،الماسونيةعنتحدثنا

.أخرىأسراروعلى)1(،السوريالماسونيالمحفلفيكبيرآرئيسآ

عبدالأميرابنهوهذاالقادرعبدابنإنباتايرافائيلالإنجليزيةالىاليومياتمزجميقول

منذدمشقفيعاشوقدالفرنسون،ضدحربهمفيالجزائريينالمجاهدينتائدالجزائريالقادر
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1873أكتوبر31

باشا.عاكفوزرت،بكجوادعندالإفطارتناولإلى؟عيت

1873نوفمبرأ

فيدرسإلم!واستمعت،إسلاميتينمدرستينلزيارةاليومدقئت

مدرسةوفيمنيز.صالحومدرسة،بيبرسالظاهرالملكمدرسة

صلاةفيالتلاميذيؤمكانالذيطاهرصديقيقابلتالظاهرالملك

القدمين.حافيالمدرسةإلمطدخلت.العصر

1873نوفمبر5

فيها.أقطنالتيالشقةفيليالقنصلزيارة.بعلبكإلىلرحلةالتحضير

1873نوفمبرأ2

طاهر.الشيخمععلميةأمسية

1873نوفمبرأ6

معفقهيئاختلاف!ليكانالكتبسوقإلىالمنتظمةزيارقيأثناءفي

تناولت.السورفيالوقفناظربينهممنوكانالعلماء،بعض

شيخآعشروناجتمعحيث،الجازيالزحمنعبدبيتفيالإفطار

،بلاديعنشئلت.وكالعادةالعربيةعنشروحيإلمطواستمعوا

العامئة.أتعئمأنعليزالما!!ياللهولأوه..أوروباوعن

1873نوفمبر21

لاندبرجالدكتورالغامضالسويديدمشقإلىأصيىوصل
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وكان،وظيفةأئيقبلولم،باريسفييقيموكانول!مما)1(،4!3!لأ

ليتعقمالمالمنكبيرآقدرآلديهأنالمحتملومن.وحدهللعلميعيش

الحاضرالوقتفيمنهاحظهوكان(.)الكلاسيكيةالفصحىالعربية

عنبعيدأيعينهأنأحدبمقدوريكنولم،النجاحاللهمنحهلقدقليلآ.

اليوممصر.إلم!برفقتيبالسفرإقناعهفيوأفلحتبيارتبطلقد.الله

ملتزممسلمأيومثل(.التركيةباللغة)البيرمالفطرعيدهو

لأصدقاء،واالمسلمينبيناليومأمضيتول3!400!لملاول!،)5ول!4ء+4

.القهوةوأقداحالنارجيلةمنيحمىلاعددآوأحرقت

1873نوفمبر23

كانكمتصذقلاوقد.المخلصينالعربأصدقائيإلم!وداعزيارات

علي.صعبأذلك

ال!ثرقفيليأصدقاءأنتوقعتأوروباأغادرأنتمنيتوعندما

!!اللهيا.هناوجدتهموقد.وموذةإخلاصبكلذراعهمليسيفتحون

سببمنفهل.اترككمأنأصعما.الوداعساعاتأصغما

،الجازيصالحالشهبندرأيهاوداعيعنددموعكمفيلأشكك

؟ومنيز.وطاهر،

علىشددتعندماالرياء.حتىولا،الكذببمقدوركمليس

يختلفالشعورهذاأنفيقطأشكلم،حياتيفيمرةلآخرأيديكم

الشعورذلكأوروبا،بلادفيالصداقةيكتنفالذيالشعورعن

المراكأ.البارد

بتحقبقوقام،العربيةباللهجاتاهتاملهسويديمستثرق.لاندبرجكارلوالكونتهو

سلمى.أوبنزهيروديوان،الئقفيعجنأببديوان
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صديقيأهدانيلقد!وألمكمألميفيإلأاللحظةهذهفيأفكرلم

سأذكر.وصورة()1()الشافيةمنجميلةنسخةالجازيصالح

وجدتحيث،الفندقإلىعدتالمواقفهذهبعدالأبد.إلمطصداقته

.المائدةعلالمرائيةالمنافقةأوروبا

دمشقفيللقرآنقارئبأشهرالجازيعندتعزفتالمطافنهايةوفي

وعاملنيالتعضبشديدكانالرجلهذاأنغير)2(،الحلوانيوهو

.صباهفيللجازيأستاذأكانلقدببرود.

1873نوفمبر24

فينهضتالنومفيهاأرلمليليمابعد.بالحافلةبيىوتإلىالمغادرة

التيلزوجتهمؤثروداعوبعد،أحولء"،راوخبواسطةالصباح

المدنأكثرطرقفيالحافلةإلىوسيداحتارافقني،للدموعاستسلمت

دمشقمناراتعلىأخيرةنظرةألقيأنفرصةليتتحلم.وعتمةمحبة

نأأشألمالغزير.المطروايهمار،الليلظلاملفهاعندماأحببتهاالتي

اللذينوالشهبندرطاهر،الشيخ:ليصديقينأعرأودعأنقبلأغادر

وتوديعي.لمباركتيتنتظرناالحافلةحيثالمبكرةالساعةتلكفيأقبلا

1873نوفمبر26

الله.باسمصحبةميثاقبلبنانالدروزأميرمعأبرمث

الأئمةأحدالثافعي،إلمطنسبةالثافيةأنالهامشفيقالعندماباناكطرافائيلالمترجمخطأ)1(

النحو.فيكتابهيالافيةأنوالصواب.الأربعة

دمثقي.بالقرآتعالم0918(:-)1813الحلوانيمحمدبنعليبنمحمدبنأحمديريدلعله)2(

مجاورأ.الثانيةفيوأقام.وبمكةبدمثقعلمائهاعنآتالقراأخذ.شافعي.والوفاةالمولد

فيومنظرمة(البهية)اللطائفسماهلهاوشرحاالتجويد،فيمنظومة(السنية)المنحةوصنف

.(ورش)قراءة
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.القطانمحمدإلمطالشهبندررسالة.سلمت.فانديكإبراهيمالمعفم

باشا.محمود

1873نوفمبر27

قابلتوهناك75.ولألثاول4!!!ولحسويدنجفونالسيداستقبلني

قنصليةورئيس،الإسكندريةقنصلنائب4)،كثاءحثاسيفالدالسيد

هلسهالسيدخملني.الصينيةبالثقافةعالمآوكان،بكينفيالنمسا

لشركة)كمبيالة(سندويافا،فيالصغيربشارةإلىرسالةء3)ق+

.القاهرةفيك!3ا)حولء4ح05

1873نوفمبر28

يافا.إلىسنرحل.سعيدةأخبارعلالمبكرالصباحفياستيقظنا

مدينة،والاحتيالالغشمدينة،أورشليمسأرىوأخيرآ،

للمثلالقديمةالمدينةبامتياز،الكسلمدينةبالبشر،الاستخفاف

شبابي.فيالتعضبمركزالأنبياء،مدينة،القديمة

1873ديسمبرأ

أورشليم،إلمطفليأتالدينمسائلفيبالرزانةيتص!أنأرادمن...

نميمختيونانيةوثنيةمنوكمتوحيد،منتيركماأكثرمافسيرى

ترجمانآلندنوالدكتورأنااستأجرت.أقبحبأشياءولكنلت!تئذل

لندنالدكتورليقذم.الميتوالبحرجرشإلم!الغدلرحلةوشيخآ

أدبي،نقاشفيورطتهالذيأسدالشيخالقدسفيالشافعئةمفتي

المثقفأنأعلمكنتحيثأفتيغأنوأردت،زيارتهإلمطفدعاني

بطبعها.يقومومن4!ء+،س!احكأمجقةمحررصاحبهوالعربي

-05-



داود،برجإلىجهنمواديعبروسرنا،القديمةالمدينةجدرانتسققنا

..سليمانالملكتتويجومكان،الآخرينوالملوكداودالتبيئقبر

1873ديسمبر8

الفندقغادرناالصباحهذامنالسادسةالساعةعند.الإسماعيلية

بورسعيد.إلىوصولناعندفيهننزلأنحظنامنكانالذيالبائس

إلمطالسويسقناةعبرلينقلناالتجاريةالسفنمكتبإلىذهبنا

بعضمعناأخذناكماالمدينةشوارععبرقليلآصنا.الإسماعيية

المسلماتالنساءبعضالرحلةرفاقكان.للرحلةاستعدادآالجبن

بعديومآمزعجآأصبحالذيالأمريكيعنفضلآفرنسيورجل

بسبب()الكابينةالمقصورةفيالبقاءالمرءبمقدوريكنولم.يوم

طفلآتصطحبإحداهنالنساء.كانتيتلمنالتبغدخانتصاعد

الشخصوهو،الطتبابنالدينمحىاسمهسنتانعمرهصغيرأ

بدراسةمهتمايويمذاتكنتحيثمعهأتحدثكنتالذيالوحيد

بلغناالظهربعدالئانيةالساعةعند.الأطفالعندالعربيةاللغة

نإ.لليلةفيهنقيمفندقعلىالعثورأمكنناوبمشقيما،الإسماعيلية

..الحديثةالمصريةللثقافةواضحةصورةتمثلالإسماعيلية

1873ديسمبر15

كان.البارحةالقاهرةإلمطوصلنا.مريحةنقطةبلغناوأخيرآ.القاهرة

القاهرةفيالكيروسينمصابيحنف!حيفيتركتهالذيالأولالانطباع

ذلك؟غيىآخرشيءالقاهرةوهل،الأوروبيالشرقأزدريأنا.سيئآ

مققد...هوماوأبغضأصيلهوماكلأحمثأننيكما
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1873ديسمبر12

بعد.أجوفمزهؤ،رجل.ستيرنالدكتورالغماميزدربمكتبةمديرمع

بعد.يصللمولكنه،حافظالدكتورلمقابلةالعينيالقصرإلىذهبتالظهر

1873ديسمبر13

وتطورتبينناجمعتصداقةالسيد)1(.عبدميخائيلزيارة.المكتبة

العربية.لأمريكيينامدرسةبزيارةقمتصيعبشكل

1873ديسمبر،1

منالنقلفيالتقويمكتاب.المكتبةفيبانتظامأشتغلالصباحفي

أساليبفيالترجمانمعالتمريناتبدأت.للبقاعيالقديمالكتابا

الرسمية.العربية

187ثردبسمبر15

مصطفىمنجميلاستقبال.ميخائيلمعالقبطبةالمدرسةزرت

تأليفه.منالمنطقفيصغيرآكتابأليقدم.والمنطقالبلاغةأستاذ)2(رضوان

1873ديسمبر16

المفسرين.طبقات:المكتبة.وذآأكثرأضتخستيرنالدكتور

1874ينايرثر

)3(.شادوفأببقصيدةشرح

.1491سنةتوفي.الوطنجريدةصا.حبوهو،الأقباطالصحافةأعلامأحدالشد،عدميخائيل

التانوجرهعنالمسفراليانمختصر)شرحلهالفضلاء.من1887(:)تالممريرضوانمصطفى

المنطق.في(مطبوع-الميزانعلمفيابخان)هدايةو،تأليفهمنوالرحالأصل،البلاغةفي(مطبوع-

منشجيمصتفوهو(شادوفأببقصيدةشرحفيالقحوف)هربالمعروفالثرحيريد

عر،السابعالقرنفيالوعا!أحدالربيني،الجوادعبدبنمحمدبنيوسفالشيختأليف
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1874يناير4

استقبالأكانباشا.رياضالمصريةالمعارف)ناظر(وزيرإلمطزيارة

أنت":ليقال.ذلكمنأكثريفعلأنالمشدوهالوزيريستطعلم.حازآ

لقد.وكتبنا"بلغتناالمثيرةالمعرفةهذهولهمصر،إلم!يأقيإفرنجيأول

)1(المفتيالعباسيالشيخالأزهرشيخإلمطبرسالتينباشارياضزودني

عنيدورالنقاشكان.ذاتهالصباحفينفسيإليهقدمتالذي

الذينالكفارعنمتعضبةملاحظات.بالعملالقرآنتفسيرإمكانية

أحدهماكان.أزهريينشابينالشيخعندقابلت.البيضاوييقرأون

ويركعيبكيظل.ذلكعكيواققولم،والدهبعمليقومأنيلتمس

الشيخ.أمام

1874يناير5

رياضمنبرسالةينتظرنيأفندياحمدوجدت،المفتيإلمططريقيفي

برهةوبعد،حذائيخلعتالبابوعندالمسجد،داخلقادنيباشا.

الشيوخكان.الإسلامفيجامعةأشهرداخلنفيوجدت

سقمتالصلاةانقضاءبعدجماعةفيالظهرصلاةيؤدونوالطلاب

أروقةفيتأقلأؤلوبعد.الأزهرشيوخأكبرالعشماويالشيخعلى

وبئنات()معالببعنوانالدرسكان.الشيخبقربجلستالمسجد

،مكانكلفييلاحقني()الطلابالجمهوركان.حسنالشيخيلقيه

."أوانيكلبنصراني"يا:قولهمأزدردأنعليوكان

للمزيدمصر.فيالقروسمنالريفأهلعامةعندالحياةوتعاسةاليثىضنكفيهايمؤر

.388591،عدد،الهلالكتابمصر،فيالفكاهة:ضيفشوقيكتابإلىالرجرعيمكن

أسلمربئأيهوديأجذهيكنولممقيأ.يكنولمالأزهرشيخكانالعبايي،المهد!محمداليئ

فأسلم.قبطيأالكبيرالمهديمحمدجدهكانبل،هواثهفياليومياتمترجمقالكما
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1874يناير6

يديقئلتالدرسبعد.العشماويمعالمساقاةكتابالأزهر:

،الدرسكلفهمثهلوسألنيبيرخمتالدرسأثناء.الشيخ

وأمتعني،بقربهأجلسنيالاستراحةساعةوفي.دتهالحمد:فأجبته

.؟جنود،رياضةعلماء،مدارسفيهاهلبلادناعنبأسئلته

القنصل.إلىزيارة.النحوفيدرسلحضوردعوة

،187يناير7

السنهوريأحمد.الشيخالجزمبسببنزاع.الجامعفيالجواشس

.الطهارةكتابعليهيدرسونالتلاميذ،صغارمنوتلاميذهالضرير

وشخصحنيفيآ،كنتأننيمطلقأشكلا.العميانرواقزرت

الله.حنيفأناأعني.شافعيئأننييظنكانفقطواحد

1874ينايرأ4

تزبنيالدرسبعد.المغربيمحفوظالشيخالأدبأستاذمعالأزهرفي

أكثرهماليهودأنأخبرنيقصير.لحوارودعانيمرخبآ،منهالشيخ

أنهيظنكان،الإسلامإلىأقربهمالنصارىوأن،يخ!ةال!ثسعوب

كماالشيخوهذاالطيبالشيخأيهاأخطأتلقد.يكرمنيهذابقوله

علوإتاكيهدينا"الله:بقولهإلمبحديثهقوتأ.أنهىمجادلآكانسمعت

فيأملهعنعتزالحوارأثناءوفي،"الهدىوطريقالمستقيمالصراط

نفيهيأتلقد.طبعآأناأرفضهلمالذي،الإسلامإلمطاللهيهدينيأن

"الله:قبيلمن،المناسباتهذهلمثلالعباراتمندخيرةوجفزت

منفيهايفوتمسدودةموشنافذةسكة"الحقأويشاءأمنيهدي

.!هدايتهيشاءمنبقلبالحقيظهر"اللهأو"اللهيهده
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)7(

محمديشدراساتحتاب

المستشرقيقحتاباتفىوأثرهمحاثته

كتابه:فيي!ع؟ه"3وله*أسيمونروبرتيقول

!أ،ولح14205أطح:3+أ3ا)ءآول،34حطعءاه"3"أ3!+!3س!ح،!4أولأط3

*53طكه!ول4حهء+ثه59ولس!4ولس!س!

كتابمنالثانيللجزءالفرعيالعنوان)وهوالحديثتطؤربحثإن"

جولدتسيهردراساتأعظمإحدىشكبلاهولجولدتسيهر(محمدئةدراسات

ذروةوباعتباره.واللاحقةالسابقةأعمالهجميعقكانيماإلم!الانتباةلفتتالتي

واللاحقةالسابقةالأعمالكلنهائيشكلفيوضعالكتابهذافإن،أعماله

."الشموليةرؤيتهدلالات

المستشرقينمنجيلهفيفيهائلآتأثيرآالكتابمنالجزءهذاأحدثلقد

عنفضلآ،ومرجوليوث،ولامانس،وكايتانيوبيكر،،نولدكهطبقةمنالكبار

وشاخت،،غيومآلفردمستوىمنالمستشرقينمناللاحقالجيلفيتأثيره

وآخرين.،بيرتونوجون،ينبولو،روبسونوجيمس

ع"+3040ع140*عكل!عنولدكهنبودور

فيجولدتسيهرإلمطكتبهارساليمافيالمستشرقينشيخنولدكهتيودوريقول

محمدية:دراساتكتابهمنالثانيالجزءصدوربمناسبةأ098أكتوبر24

هرخرونهسنوكحتىولا؟منكللحديثأفهئمالأرضيىعل"قن

)1(."ذلكفيينافسك

ضحلةبالحديثمعرفتهف!نوالاغير،لي!بالحديثالمستثرقينأعلمأنهيريدنولكهأنأظن)1(

محمدتة.دراساتلكتابهالنقديةالدراسةهذهفيبياكما
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:(155)صالسابقكتابهفيسيمونروبرتيقول

نتائجلاستيعابالوقتبعضإلىاحتاجواالعلماءأكبرإوحتى

بوجهةأقزالمثالسبيلعلفنولدكه.المتطزفةالجديدةجولدتسيهر

،والعقيدةالأحكامأحاديثمنبأجزاءيتصلفيماجولدتسيهرنظر

."التاريخيةبالأحاديثيتعفقفيماالوقتلبعضوجادله

جولدتسيهر،إلى2918ديسمبر02بتاريخنولدكهبهابعثرسالةوفي

مازحآ:يقولكتب

شكوكككلومع،فظيعرجلبأنكأخبركأنينبغيذلككل"بعد

سأكونالأمرنهايةوفي.أيضآريبتيأيقظتف!نك،الحديثأصالةفي

."المطمئنةروحيئبحقأزعجتلقد!!منكوريبةأكثر.شكآ

الحاسمة:نولدكهدراسةولكن

ةلمنشورا2-دلا4حول4ح2أة3ءولتأ!5اح!ولول!4ح3لا!3!3"!أ!"،س!4ص!313)4ول

الأكثرهي(03-16."52،8918،)قاالاأ!2،الألمانيةالمستشرقينجمعيةبمجلة

فيالباحثينالعلماءشيخكانلأنهرساليماأوللكتابعرضيىأقيمنإقناعأ

صارمنقدقيبشكلمخصقأعلاهالمذكورةدراستهففي.الإسلاموبواكيرالقرآن

إلمطرسالته)راجعجولدتسيهر.بحثأساسعلىالمبكرالإسلامتاريخ

.(7918ديسمبر18فيجولدتسيهر

المنفحةالطبعاتعلىجولدتسيهرلكتابالظاهرالتأثيرملاحظةويمكن

أدخلوقد.شفالليتلميذهعليهاأشرفالتي(القرآن)تاريخنولدكهلكتاب

ولا،نفسهنولدكهرعايةتحتوذلكالأصليالنضعلىكثيرةزياداتشفاللي

منه.الثانيالقسمفيسئما

والذيلنولدكه(القرآن)تاريخكتابمنالثافيالجزءفيشفاللييقول

(:القرآن)جمععنوانيحمل
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)1(

)2(

الهنغاريللباحث(محمدية)دراساتكتابمنالثاني4الجز!أحذث

تفؤقوقد.جديدآوتوتجهآحاسماتغترآجولدتسيهرإجنتسالنابغ

الدولة،تاريخفيونبغ،الاطلاعسعةفيشبرنغرعلىجولدتسيهر

وانطلاقأ.قبلهمنأحديتمكنلمكما،الإسلامفيوالعقائد،والثقافة

بالطبيعةمعرفتناتعميقفقطلهيتسنلمالواسعةالقاعدةهذهمن

أيضآبل،الصارخةالأمثلةمنبكثيروتوضيحها،للحديثالمنرضة

وتتارتيارفكل.عديدةقرونعبرللروايةوالعمليالنظرئالتطؤزتتئغ

حديث.صيغةفيلهممعتنةظهورأوجدالإسلامحياةفيمعاكس

الاجتماعتة،والاتجاهاتالسياسئةالفرقعلىبسواءسواءهذاوشري

أقزوقد.العقائديةوالخلافاتالدينيةالقانونيةالفروقعلىوأيضآ

الموضوعةالأحاديثبوجودماحدإلمطالثانيالقرنمسلمو

يختلقأنللمرءيمكنبأنهقناعةعلىكانواحيثومشروعيتها،

.الورعولدعم)1(الأخلاقيةالشعبلمنفعةوينشرهاللنبيئأحاديث

الرائعالعمللهذاالغنيئالمضمونمنبالذكريخمقذلكعداما

معققآبقيالذيالإسلاميالروايةنقدلأصولالمفضلالعرض!

الرئيسة،الروايةلمجموعاتالمج!موبالوصفالاسنادبشكليات

طتقمنأؤلىكانلقد..قبلهأحاعليهاأقدمقديكنلممهفةوهي

الشخصياتتتناولالتيالأخبارعلالحكمفيجولدتسيهرمنهجية

)2(.!نولدكهتيودورالإسلاملفجرالبارزة

أثبتهالذيالملحقفيأوردهالذيالحديثمصنفاتعنكلامهوعند

الملمين.منأحايقلهلمافتراءمحضالكلامهذا

جورجبقلممؤخرأظهرتالتيالعربيةالزجمة)من411.صالقرآنناريخ:نولدكهتيودور

علىتعليقاتنافيالرعملهذانقضناراجع.بالمانياكونراد،موصةبثرهاوقامت،وآخرينتامر

(.محمدية)دراصاتكابمنالرابعالفصل
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هذافيبالفضلمدينبأنهشفاللييعزف،القرآنتاريخمنالثانيبالجزء

لجولدتسيهر.(محمدية)دراساتكتابمنالثانيللجزءالموضوع

،!ط،ع!.+.حبيكرهينريشكارل

معاصريهمنالبدءفي،سيمونروبرترأيعك،الكتابأهميةيدركلم

هووالآخر،بالكتابتنويههذكرناالذينولدكه:اثنانمنهم.قليلنفرإلأ

الاقتصادتاريخبتحليلاهتتممنأؤلوهوص!مم!ءح!.ي!.ح3بيكرهنريشكارل

نظروجهةمنالحديثالإسلامداخلالاتجاهاتبتحليلوقامالإسلاقي،

وتاريخية.فلسفية

:9591أبريل6بتاريخجولدتسيهرإلم!وجههارسالةفيبيكريقول

حديثيوجدلاأنهفيهاشرحتالتيلبطاقتكجزيلأ"شكرأ

تدركأنوينبغي.ليجوهريةأهميةذاتنقطةإنهانعم.صحيح

بوتقةكانتالأحاديثتلكأنفيآراءكتقئلتأننيبوضوح

تتئععلأولىدلالةلذلكأنبمستنكروليس.المتضاذةللأفكار

،أفكاركمعماحذإلىأفكاريتختلفالمسألةهذهوفيجذورها.

وأعتقدقليلأ.مختلفأكانفيهأناماإلمطأوصلنيالذيالفكروتسلسل

بشكلتدينلاوأصلهامحتواهافيالمتضاذةالمتنؤعةالأفكارأغلبأن

هيهـانماالإسلاقي،العصرإلمطانسجامهاوعدمانسجامهافيأساس

يكنلمذلك،عنوفضلآ.الإسلاموتبناهامتأخرةقرودبفينشأت

دمانما،والإغريقيةالفارسئةالأفكاربمزجبدأالذيهونف!هالإسلام

وتعريبها.باكتشافهافقطقامهو

الإسلامتطوراكتشافيي!رلمأنه،عنديالحديثأهميةتتضمنهوما

فيالهيللينستيئللشرقالعقلثةللحياةمستقزةصورةقذتمبل،فحسب
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نأيمكنالحديثمظاهرمنمظهرينأنرأيوفي.متأخرةمرحلة

الفترةلتحليلمصدرآيكتسبذلك،وبفعلالآخر.عنأحدهمايتمتز

.بها"نحفتمأنعلحتىنجرؤلمالتيالقديمالعصرمنالأخيرة

)عولهع4،ع،ح)ولفييتاكاليوني

الإيطاليينالمستشرقينأشهرمنكايتانيليوني2791(-)9186الأمير

وكان.والفارسيةالعربيةمنها:لغاتسبعيتقنوكانروما،جامعةفيتخزج

زوجتهدعاماالعربيةوالمخطوطاتالكتباقتناءفيثروتهمنأنفقثريآرجلآ

فزارالشرقبلادإلىكايتانيرحلوقد.عليهللحجزقضائيةدعوىترفعأن

موسوعيةأعمالوراءهخقفوقد.ولبنانوسوريا،ومصر،،لىايرانالهند،

أ)أ!ولول(الإسلام)حولياتكتابهأشهرها،الإسلاميالتاريخدراسةفيضخمة

الإيطاليالمستشرقمعلاشتراكباالعربيةالأعلامومعجماس!4،ولء)3)11

فهرستعنفضلآ(،الرسول)سيرةالشرقيالتاريخودراسة،غابيريللي

الفارسية.المخطوطات

الذيجولدتسيهرنهج(الإسلام)حولياتكتابهفيكايتانينهجوقد

وتعذ.فيهواضحأأثرأ(محمدئة)دراساتكتابهفيوردتالتينظرياتهأحدثت

الأوهامساقحيث)1(،جولدتسيهرلآراءعملتأتطبيقأ()الحولياتمقدمة

إقام:كايتانيوقالجولدتسيهر.أوردهاأثارهاالتينفسهاوالشكوكنفسها

بدايةفرسم،المستشرقينمنغيرهبهيعتنلمالذيالحديثبدراسةجولدتسيهر

."الإسلامئةوالحضارةللشعوبالتاريخيئللنقدجديدةفترة

ونفا،الإيطاليةعنبزجمتهافقامشلوفمحمدالأستاذصديقاالىالحولياتبمقدمةدفعنا)1(

الفكرقضايا)منكابضمنونثرناهامطؤلآ،رذاعليهاوالرذ،الترجمةتلكبتنقيح

.8891الإسلايةالدعوةكليةمطبوعاتمنالمسثرقين(يعضيراهاكماالإسلامي
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+ول!ا)فىولع!)نسلاطهنري

معروف!-3791(،)1862بلجيكامنيسوعيراهبلامانسهنري

ومن،اليسوعيةالكلئةفيوتعلمبيروتإلىسافر،الإسلامضدتعضبهبشذة

منعددله.التبشيريةالجزويتعنالبشيىمجلةوأصدرفيها.معقماأصبحثتم

منها:المتنؤعة،المؤلفات

س!سأس!6لما!حء3س!4از*11314الإسلاممهد-

ولمم!3ء34!لهدا!اح!!43دامعاويةالأمويالخليفةحكمعندراسات-

جولدتسيهرنقدلامانساستخدملقد.ا!ححمأ4،لااء*هح،أ*!اهلملامح!أ03

مسألةفيالوسطىالقرونمناظراتعنفباستدعاءحد،أقمىإلم!للحديث

النبويةالسيرةأنوزعموشهوانتآ،دجالآئت!محمدأالئبيئصؤروقد.الإيمان

والسنة:القرآنكتابهفيجليافيهجولدتسيهرتأثيرويظهر.ملققةتاريخئةرواية

أولح،كلاولهءأول53"،،دةأ!4ء3+ولهأ(أمحمدحياةتكؤنعنتعليقات

.حهولس!!300!اا!س!ء4"ء7ه،حول

الأساسهوالقرآنأنالمطالحديثفيالمطلقةبشكوكهلامانسويخلص

هذهتسلمولم.وأوهامأباطيلمحضالرواياتوأن،للسيرةالوحيدالتاريخي

شديل!نقدمن،الاسلامضدظاهرتعصبعنالناجمة،المحمودةغيىالجرأة

:بعنوانالذكرالآنفلامانسلكتابنولدكهتيودوروجهه

ص!ه3بمجلةنمثرقدوأ!ح4!!+أأأهوللأتاحع443كاهـسأولس!ح،،ل!له"ولول4ح4

.."1-34،19107،106،اول،31)

زر!!3.4"،ولهناه!-له!!لامرجوليوث!موئيليفيدد

قام.الإنجليزالمستشرقينأشهرأحد(0491-)1858مرجوليوثديفيد

الأدباء()معجملكتابتحقيقهمنها،الإسلاميالتراثكتبمنعددبتحقيق
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لمسكويه.(الأمم)تجاربو،للتنوخي(المحاضرة)ن!ثموارو،الحمويلياقوت

وكتابه4،الاول،اول!4!ولول3ول()المحمديةكتابهالإسلامعنمؤلفاتهأشهرومن

لأاكل!س!(الإسلامتطور)بواكيرعنومحاضرات(،الإسلامونشأة)محمد

بدراساتهالعربيةالثقافيةلأوساطافيعيرتوقد.أولس!ول"ه)ح!ح"مه+،)15

(.الجاهليالشعر)فيكتابهفيحسينطهبهاتأثرالتيالجاهليالشعرصحةعن

كتابهفيظاهرآذلكونرىجولدتسيهر،تأثيرمنمرجوليوثينجولم

فيه:يقررحيث(،الإسلامتطؤر)بواكير

سنةيتركلمأنهأي.سلوكيةمبادئأو،دينئةأحكامآوراءهالتبيئيتركلم-

.القرآنعداحديثأو

هيمحمدبعدمبكرةفترةفيالمسلمينجمهورطتقهاالتيالسنةتكن-لم

وقامالإسلامقبلالعربيةالجزيرةفيالعملعليهكانماولكنهاالتبيئ،سنة

بتعديلها.القرآن

التبيئسنةمفهومبتطويرالثافما،القرنفي،المتأخرةالأجيالقيام-

السننمنحأجلمنالمفهومذلكلتحقيقالحديثميكانيكيةواختلاق

والمصداقية.الحجةالجاهلية

لإسلامي،االعالمبمجلةولهولول3اولأ4ءع+اأولهأبعنوانمقالةلهون!يرت

فيها:جاء

)المشناه(،الشفهيةاليهودشريعةتشبهشفهيةشريعةالنبويةالسنة-)1(

مختلقة.()الأحاديثالسنةأنذلكومقتف!

تعنيولكنها،النبويةالسنةتعنيتكنلمالمبكراستعمالهافي)السنة(لفظة-)2(

مرجوليوثبعدوطؤرهجولدتسيهر،منمأخوذالزعموهذا.العمل

(.الإسلاميالتشريع)تاريخكتابهفينظرياتهعليهوبنى،شاختيوسف
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.الحياةمتطلباتمواجهةفيالشريعةإخفاقعنتعبير()الأحاديثالسنة-)3(

مما)الزكاة(،مثلالتبيئوفاةبعدماإلىالشرعيةالأحكامبعضتأخر)4(-

ماعينهوهذا.مختلقةالزكاةفريضةتحددجاءتالتيالأحاديثأنيثبت

)دراساتكتابمنالثانيالجزءمنالثانيالفصلفيجولدتسيهرذكره

الموضع.هذاعلىتعليقاتنافيالوهمهذاعليهرددناوقد(،محمدية

3كل!ع4انلاءعولول!اكيوماكفرد

بجامعةوالعبريةالشرقيةاللغاتأستاذ،إنجليزيمستشرقغيومآلفرد

4!ع+ولهأ،أ3مه(النبويةلأحاديث)اكتابهتهمؤلفاأشهرمنول!*!"3دارم

مخصصةدراسةأؤلالكتابهذاويعذ.2491سنةفيصدرالذي1314ثح

كتابمنالثانيالجزءصدورمنسنةوثلاثينأربعبعديصدرالنبويللحديث

الفغيمافيالسنةعندراسةأولأيضآوهو(.محمدية)دراساتجولدتسيهر

:يقولحيثهذا،كتابهمقدمةفيبذلكنفسهغيومصزحوقد،الإنجليزية

مائةعنفيهاالمسلمينعدديزيدإمبراطوريةتخلوأنللنظر"اللافت

فرعأويف!رمع،يتعاملالإنجليزيةباللغةكتابمنمسلممليون

القرآنمعجنبإلىجنبأيقفالذيالمحمديالتراثفروعمنكبيرآ

كهذاكتابفقدانإن.والعرفالعقيدةمصادرمنمصدرأباعتباره

فيللمسلميناليوميةالحياةلأن،تفسيرهتضغبالنبويةالأحاديثفي

.".بها.وموخهةالأحاديثبهذهمحكومةالعالمأنحاءجميع

منالنوعهذاعلىجولدتسيهربفضلمقدمتهفيغيومآلفردويقز

:فيقول،الدراسات

سيماولاالعلماءكبارأعمالبفضلالاعترافإلمماحاجةفي"ولست

أساسأيعذأنيجبالذي!محمدية)دراساتصاحبجولدتسيهر
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.النبوقي"الحديثمجالفيدراسةلأي

الأربعةوالفصول.الملاحقوبعضفصولستةمنيتكونغيوموكتاب

عندالحديثنقد،العبالصيالعصر،الأمويالعصر،الحديثتطور:الأولم!

حتىلجولدتسيهر،محمديةدراساتكتابفيجاءماكثرانتحالهي،المسلمين

ساقهاالتينفسهاوالأمثلةنفسها،الشواهدالأحايينبعضفييسوقإئه

جولدتسيهر.

له50"ع3،ث!ح!"شاشاختيوسف

إبانانجلتراإلىهاجر،ألمانيمستشرق(9691-)2091شاختيوسف

4791.سنةالإنجليزيةبالجنسيةوتجنس،النازيةمنفرارآالثانيةالعالميةالحرب

أهم،ريببلاوهو،.الإسلاميةالمعرفةمنمختلفةحقولفيكثئرةمؤلفاقيترك

اللاحقالجيلتفكيرفيهائلاثأثرآوأحدثجولدتسيهر،بعدجاءمستشرق

النبويوالحديثالتشريعتاريخفيالمتعددةودراساته.وغيرهمالمستشرقينمن

مجلةتأسيسفيوشريكهصاحبهيقولجولدتسيهر.سلفهلدراساتتطوير

)1(:وفاتهبمناسبةللاثه4ءأ4!أولء)13

شاختجوزيفأنكيفويدركإلأاليومللأسلامدارسمن"وما

بفضلوتوضل،الحديثحولجولدتسيهرملاحظاتمنانطلق

نأيلبثلموتفسيرفي،نقدقينظاموضعإلمطالكثيرةالثاقبةتحليلاته

الأكفاءالعلماءأغلبلدىعريضةموافقةوحازواسعآ،اهتمامآأثار

كتابهجذدفلقد.التفرداتبعضغيرذلكمننستئنيولاالنزهاء.

."الإسلاميةالدراساتفروعأهممنفرعآ()الأصول

!فى+ولأ!أ353مهس!حم!!"هالااول!4الإسلاميالشريعأصولوكتابه

للا43أ،51)ةولاحة،كعلاا،517ف!دلا!أ5*ع+5شاء4لأ.3ء"،!"أ(1)
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،(0591سنةرصد)ول!أ3"3لاعولص!4ء5

محمدية()دراساتكتبهأشهرأحدفيجولدتسيهريكتفإولم

السنةفيالموجودةالأحاديثفيوشكوكهتحفظهعنبالتعبير

الأحاديثمنالعظمىالغالبتةأنإيجابيبشكلبئنبل،القديمة

يزعمكماالئبيئزمنإلم!عهدهايعودلاوثائقإلأهيماالئبوئة

قرونفيالمذاهبنشأةمنلاحقةفتراتإلم!ترجعولكنها،المسلمون

الأساسحجرالمثيرالاكتشافهذاأصبحوبذلك.الأولىالإسلام

يعرزوسوف..التثريعوفلسفةالإسلافيالفقهفيجادبحثلكل

)1(.أمويى"فيوسيتجاوزهاجولدتسيهر،نتائجالكتابهذا

فيالكتابهذاعلىبالرذالأعظميمصطفىالأستاذقاموقد

التشريع)أصولبعنوانا859سنةفيبالإنجليزيةكتبهقئممصتص

لشاخت(الإسلامي

.ء4"،133(طهقا!ولفىهمول!4!،كلأ+ء"ولول4+"3أكللالأحول!ح

فىيم*،ولص"هولروبسونجيمس

فيالعربيةوأستاذ،اسكتلنديمستشرقروبسونجيمسالبىوفيسور

النبوتةالأحاديثدراسةعكمنصتةالعلميةاهتماماتهأكثرمانشس!ز،جامعة

فيودراسانه.واعتدالآإنصافآالمستشرقينأكثرروبسونويعذومصنفاتها.

ذلكفيوالسببالسواء.علىبعدهجاءواوممنسبقوهممنعمقأكثرالحديث

دراسةوليستتفصيليةدراسةالحديثفيمسائلدرسانهإلمطنظريفييعود

فهوجولدتسيهر.رأسهموعلىغيىهفعلكماالظواهرعندتتوقفسطحية

الحاديبالعددمنشورة(الإسلاميالتثريع)أصولشاختكتابمنلفصولترجمت!ناراجع)1(

.4991لسنةعر
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ومعاصرهجولدتسيهرفعلممابكثيرأعمقدراسةالإسنادمسألةدرسمثلآ

يفعلهلمماوهوال!نن،كتبلدراسةبحوثهمنجزءآخصصكما.شاخت

بحوثه:أهمومن.غيره

التوثيقمسألة:النبويالحديث-)1(

اث!ولولأولأ4ء3+أ4أوله:حلاكاس!ث!+أ،3ولههي،ولكلهـماولحأ*أح

2ح"+4ء+ول3أولاث!3ولهمها،3،*أا33حهولوللنسائياسننيةروا-)2(

3ء"+3!ل!3+أول33أولهمهأ+أولأث!4ا43)اولالزمذيمعجايةروا-3()

4!+كل!+ث!ن!33ولهأمهوللأولتآ*،!413"لة"للاثاودداأبيسننيةروا-)4(

5ولءع+3ن!6ا33ولهأمهول؟أا"ءزءلملا33ول!وللاماجهابنسننرواية-)5(

ص!أ،س!+!367مه!الا3،ولحه4!3+ولهأ(أالحسنالحديثأنواع-)6(

47ء3+أأأث!ولههح!ول4+)أألأ4ول3)4دلآحاايثدأحا-7()

(1)!"+قءأ!ول413هم4!3+أأأوله(1)ديثلأحاادةما-(8)

)2(!"+اءأ3ءأ،ول3مه344+أ،أوله)2(ديثلأحااةدما-(9)

4ء!+أ(أهول:!+)ع41!أ،3أهولول!4لتصنيفوالتحقيقا:لحديثا-(51)

(3)ح33،1أامح(4أهول

ا-201

2-95-

3-027

4-588

5-141

-6-61

3!-7

.3.)1(

4.)2(

1.)3(

ول؟لةحطء3ح،3يلاحول5أ3"0751*حأأأ(1591-25).لأ7.0،".48-

ا!حلاه)مهس!أ،أ*س!33للا3.4!أ.56191،107."ه38

ا!اولن!!اآهث!ه"13مهأول!!احة4حةع!همول3ول4اك!،0751.ش*)،25800-579

اول!!ءاول330ا!مطحهماط+!!4"ل!ولول،6!هم3لأا4أ!ع،0751لاأ*.529،1."-957

اء!حملاهرمهص!3حأ"نا3للا5.4ءأ.5891،3107،."28-1

اء!6للاه)هم3أ+حا،أل!3.43ءأ.0.1691،6107"47

لىا،!6للاههمن!س!3أحأ3ل!أ54ءأ.1،6.107!9،".273-

ول3لا)أول*4310"0175*ط1591،1،ك!5

كلا7ا+لأ*ها!107،4.سللاا،011،1591.

ولول31!أ*ه314"0751مملأسأا،1591،لأ05
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4ء3+أأأوله:!"+ولهحس!43مسلالل!نيالثالأصلا:يثلحدا-(9)

.(1)!هولولأ"،4ولههمول،151

أوسعهوروبسونأنيثبتوالدراساتالبحوثهذهوعناوين

سفمهـان،وروبسون.النبويالحديثموضوعاتعلىاطلاعآالمستثرقين

منكثيرآيقبللافإنهشاختومعاصرهجولدتسيهرسلفهنتائجببعض

إلمطالإسنادنشأةبرجوعيسقملامثلآفهوكلاهما.فيهاوقعالتيالتعميمات

بلكايتاني،مثلوكيرهماهذانيزعمكما!التبيئوفاةبعدجدآمتأخرعهد

ظهورتأخرفينظريتهيبنيالذيشاختعلىويرذ.أقربفترةإلىذلكيرذ

الفتنةوقعتفلماالإسناد.عنيسألونيكونوا"لم:سيرينابنقولعلالإسناد

أهلإلىوينظر،حديثهمفيؤخذال!ئةأهلإلمطفينظر،رجالكملناسقوا:قالوا

شاختفينكر(.صحيحهمقدمةفيمسلم")رواه.حديثهميؤخذفلاالبدع

الفتنةاندلعتهـبينماأ15سنةفيتوفيلأنهسيرينابنإلىالقولهذانسبة

يقول.الأمويةالخلافةنهايةعندهـ(أ26)تيزيدبنالوليدالخليفةبمقتل

الزمنفيحدثتفتنةبالتأكيدفهناكهذا.قولهفيكبيرشأوعندي:"روبسون

انتجتومعاويةعليبينفتنةأيضأفهناك.الأولم!هيتكنلمولكنهاالمذكور،

هذهكانتربماولكنالحاضر،الوقتإلىموجودأظلالإسلامفيتصذعأ

عندمانشبتالتيالفتنةتلكاحتمالأوا!ثرتعتبر.فلاجدآمبكرةالفتنة

موطأفيبالفتنةعمرابنؤضفهاوقد.خيفةنفسهالزبيربناللهعبدنقحب

ئنناللةغئدغنتايعغنبعدو(.أخصزفيمنجاءماباب،الحج)كتابمالك

ائتيمقغنصبذتإنقيائفئتيما:فيممغتمزاقكةإلمقخزقيجينقاذاتاعمز

!كالسنتينبينوقعتالحادثةوتلك)2(.ء!رو!اللةزشوليقغضتغتاكماضتغتا

لا37)أ**ها!4"0751*ط1591،1،ك!0105(1)

4.586:الطبر!تاريخانظرالزبير.ابنقنةأيضآالطبريهاوسما)2(
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،يقالهـكما33سنةولدسيرينابنولأن.مكةالزبيرابنحاصرعندما72و

تلكعنالرواةمعالحديثمنيمكنهماوقتئذالعمرمنبلغقديكونف!نه

وهي126سنةإلىوردهاللفتنةشاختتاريخفيكذلكالمرءيشكوقد.الفترة

ئنسبالتيالعبارةتلكتصديقإلمطيدعوماهناكف!نولذا..القرونخيرنهاية

نأمنهوروفيتسإليهذهبمايؤئدف!تهذلكثبتص!اذا.سيرينابنإلى

."الأؤلالقرنمنالأخيرالثلثفيالحديثمصنفاتإلىدخلالإسناد

مواجهةفيمالكرواهالذيعمرابنخبرعنباستماتةيدافعروبسونوششمر

شكوكه.فسادمبينآشاختظنون

،.ي!.،سول"ه"لينبوهـ..ج.

وعمل،الإسلاميةبالدراساتيشتغلمعاصر،هولنديمستشرقينبول

النبوية،الأحاديثعنلهدراسةبأؤلعيرلت.ببريطانياإكسترجامعةفي

السنة:)توثيقبعنوانوهي.9691سنةبلايدنبريلمكتبةعنصدرت

)1((الحديثةممرفيمناقشات

أ!3ولح33أولهولأح،+،لاولأ،ول!ث!4+أحمهء"أ4،م++هأ،أول!3ء(أصا3ح

ول+س!40،هلا!ص!

مصرفيالمجلاتصفحاتعلىظهرتالتيالمجادلاتيستعرضوهو

المعاركاستعرضكما.بالسنةوالاحتجاج،النبويالحديثمسألةفيكالمنار

أبومحمودللشيحالئبوية(ال!ئةعلى)أضواءكتاببسببنشأتالتيالفكرية

يكنولم.وأوهامجرأةمنفيهمابسببشديدلنقدتعزضكتابوهو.رية

تلكفيمصرفيالسائدالفكريالمناخلذلكاستعراضهفيموضوعئأينبول

للأحاديثوالمعاديلل!تيماالمناوئللفريقتحتزهواضحآكانبل،الحقبة

النبوية)السنةكتابهومنالسباعيمصطفىالدكتورمنيسخرإنهحتى.النبوية

592-"3.ص(المحدثينعندالرواية)ضوابطكتابنافيعليهتعليقناراجع)1(
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افتراءوهذا،وسبابشتممحضبأنهويصفه(الإسلاميةالتشريعفيومكانتها

فيللبحثمؤهلغيرالمستشرقينمنبغيرهقياسآوينبول.صريحوكذب

رأسهاوعلىالعلميةأدواتهتسعفهلاحيث،النبويكالحديثخطيرموضوع

هو:عليهجولدتسيهرتأثيريعكسالذيوكتابه.العربيةاللغة

جامعةمطبعةمنشوراتمنلالم!(3اثأ4ء3+أأولهأالنبويةلأحاديث)ا

مستشيرقئنبتأثيرأ()صكتابهمقدمةفييعترفوهو8391.سنةكيمبردج

الجهل:بهتوصفماأقلنتائجوفيه.وشاختجولدتسيهر!هما،عليه

إنكارإلىيذهب،متواترةأحاديثوجودإنكارأجلمنمثلأفهو.والسطحية

إذاأنهإلمطيحلمقوهوالنار"منمقعدهفليتبوأمتعمدآعينكذبدمنحديث

الأحاديثأكثرالمسلمينالعلماءعنديعتبرالذيالحديثهذابطلانثبت

ف!نصحابيآ،سبعينمنأكثرالمطيصلالصحابةمنكبيرعددرواهحيثتواترآ

إمنحديثربطحيث،منهأفسدراينامابتحليلوجاء.برمتهينهدمالتواتر

إمنحديثتطلالنياحةأحاديثبطلتصاذا.التياحةبأحاديث!عليكذب

)1(.العلمرائحةاشتممنبهيقوللاالهراءوهذا".عليكذب

ل!"ه!،سولوله!رتونجون

المستشرقينعلى(محمدية)ثراساتجولدتسيهركتابتأئيريقتصرلم

فيالمشتغلينإلىتعداهمبل،الإسلاميوالفقهالنبويةالأحاديثحقلفيالمشتغلين

بجامعةالعربيةأساتذةكبيربيرتونجونهؤلاءبينومن.القرآنيةالدراساتحقل

منوهو!++ه!!"م!آه!،لأ6دحد!القرآنجمعكتابهفيأندروزسانت

مقدمتهفيكتابهعنبيرتونيقول.7791لسنةكيمبريدججامعةمطبعةمشورات

ينبغيفرواياتهم.المسلمونيراهاكماالقرآنجمعمسألةفيالنظرلإعادةأسعيئ:إئه

قريبأ.تطبعأننرجوالكتابهذامنأخرىومواضعالموضعهذاعلىنقديةدراسةلنا)1(
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وهذان.وشاختجولدتسيهربهاقامالتيالدراساتضوءفيتقييمهائعادأن

منكبيرتدربينمنالمهمةالدلالاتبعضلمعرفةالحظحالفهماالعالمان

تلكللتفسيرمفتاحآستكونوهذه،الإسلاميبالتراثالموجودالاضطراب

بجمعتتعلقالتيالرواياتاختبارفيمسلكهماسلوكهنايعنيوهو."الفوضى

كتابأوو4سنةأدنبرهجامعةمطبعةعنلهصدركمامنها.والتحققالقرآن

!ملمهكاعأ5ولهةهأ،لأحف!ي!،لأنابعنو

عول3+ءد!3ء!بيرغهربرت

ول،!ثمه)حك!مهكمأ!!*س!تلأاممم!،،!عاكمابيرغهربرتكتابيعذ

فصولهأحدإنحتى،المهقةالكتبمن(المبكرةالإسلامعهودفيالتفسير)تطؤر

عرضهوفيدل!*دأ.جامعةفيالعلميةالمقرراتمنيعذالحديثبنقدالمتعقق

لنظرياتشديدينوتأييدآإعجابآيظهرالنبويالحديثفيالغربيةللشكوك

تلكيستعرضوهوهكحأ.ة!7ء7ومبتكرةإبداعيةبأنهايصفهاالتيجولدتسيهر

الأحاديثأندعوىمئلبصحتهايسقمأنهمنهيفهمممامناقشتهادونالنظريات

اكثروأنذلك،عنمتأخرةحقبآتعكسولكنهاالنبؤةعصرتعكسلاالنبوية

مستعارةالفقهيةالأحكانممنكثيرآوأن،الفرقبينوالنزاعالجدلصنعهاالأحاديث

المتغيزة.للحاجاتالاستجابةعنوالأحاديثال!نةلعجزالرومافيالقانونمن

)81

تسيهربجولدءحتفالاا

ليكونجولدتسيهرعلىتتهافتالجامعاتكانتكيفسبقمافيرأينا

الاهتماميتوقفولم.عليهتنهالالتيالعروضتلكيرفضوكانفيها،أستاذأ

2191.شةفيوفاتهبعدأيضآبه
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لمصنفاتببليوغرافيابوضعهللربرناردقاما279سنةبارش!ففي

الكتابلهذاوقذم.ودراسةكتابآ295الكتابهذافيأحمىوقدجولدتسيهر،

.ماسينيونلويسالمشهورالفرنسيالمستشرق

منتلميذينبعنايةمنهالأولالجزءصدرتذكاريكتابلهخضصكما

لاونغروصموئيل،لى"ص!330+كاهولهسوموجيجوزيف:هما،ميذهتلا

+.ولء!!+أولرينغرنهـ.كتبهالذيالعرضفيجاءوقد.ول!3احولعء!طأ*ةشآ

"كانالجزء:لهذا5191(سنةأرقم4)مجلدولح،353الشرقمجلةفيأوبسالامن

4691سنةنوفمبرمنعشرالثالثفيالتذكاريالجزءهذايظهرأنالمقررمن

ظروفحالتولكنجولدتسيهر.لرحيلوالعشرينالخامسةالذكرىبمناسبة

الجزءيظهرولم4891سنةفيإلأالأولالجزءيظهرولم،صدورهدونالحرب

بحثآ33التذكاريالكتابهذامنالأؤلالجزءويتضمن.بعد!منهالثاني

.ول+حمم!لجيفريآرثربقلمدراسةمنها:.مختلفةموضوعاتفيومقالة

بعنوانلأع+ه+توريبقلمودراسة(،مقسملابنالقرآنية)القراءاتبعنوان

)المصنفاتعن.ك!ولهمم!3سارتونلجورجوبحث(،القرآنفيغريبة)قراءة

لويسبقلمللحلاجحديثةترجمةالجزءهذاضتمكما(،العربعندالعلمية

بقلمجولدتسيهرمؤلفاتعنببليوغرافياالأولالجزءاحتوىكما.ماسينيون

دراسةفيمراسلاتهلبعضسوموجيتلميذهعرضكما.ولحكاأح"!33تشايبر

(.رسائلهمننراهكما)جولدتسيهربعنوان

لأكاديميةابرعايةلذكراهإحياءبودابستفيمؤتمرعقد0002يونيووفي

فانجوزيف:منهمالمشاهير،المستشرقينمننخبةفيهشارك.للعلومالمجرية

ل!صلاحمعاصرآ)جولدتسيهر:بعنوانبدراسةتوبنجتنمن+ء7.لس!33إس

)علومبعنوانببحمثبرلينمنمم!طولهقا4شترومايروجوثهارت(،لإسلاميا

منعةقأ4ول333،طولهلارسونوجوران(،التقليديةوالمعتقداتلأوائلا
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هانيشلودميلاو(،الشعوبيةوحركة)جولدتسيهرعنوانهببحثجوتبرغ

كتاباتاستقبالعنالملاحظات)بعضبعنوانبدراسةلاسأ4أث!ا13،ل!اأ"ح

لكتابالعربيةالترجمةعندراسةبالمؤتمرعرضكما(،بالألمانيةجولدتسيهر

)العقيدةبعنوانالعربيةإلىالمترجم(الإسلامفي)محاضراتجولدتسيهر

كما.لايدنمنول!47)س!!3!ولأوله!ك!كونينجسفيلدفانقدمها(والشريعة

مسألةأورشليممن3ولأ8،0ولأطههول3هوبكنزسيمونالباحثلجعا

جولدتسيهر(.عنداللغوية)الدراسات

المستشرقينشيوخمنكبيرعددكتبأ219نوفمبرفيوفاتهوبمناسبة

سنينمدىعلى،المختلفةالاستشراقيةالدورياتفيثشرتتأبينهفيمقالات

بينتبوأهاالتيالمرموقةالعلميةالمكانةتعكستأبينيةكتاباتوهي،متوالية

المستشرقين.

كارلالمستمثرقصديقهكتبهالذيالتأبينذلكالتأبيناتتلكأهمومن

الأمريكيوالمستشرق)2(،سوموجيالمجريوالمستشرق)1(،بيكرهنريش

)3(.جوئلريتشارد

تأبينه:فيجوثليقول

شرفلهكان،بودابستبجامعةالأستاذجولدتسيهر،"إجنتس

انتزعؤقد.6091سنةمنذ(الأمريكيةالشرقية)الجمعيةجمعيتناعضوية

الحقيقيالجوهرفيتعمقآالاكثريكنلمرجلآالثقافيالعالممنموته

12.2291،مجلدح"313+!االإسلامبمجلةنثر)1(

قمناوقد.5591يوليو41،مجلدع+داول3ا+أدلا3140التبثيريةالاسلاميالعالمبمجلةنثر)2(

محمدية()دراساتلكتابترجمتابآخرالمثتالملاحققممفيالقارئويجدهابزجمتها،

لجولدتشهر.

.132291،مجلد!+داول3ا+أ4)30"التثيريةالإسلاميالعالمبمجلةلر)3(
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حركةأواتجا؟كلعلىإطلاعآاكثركانأيضأبل،فحسبللإسلام

سياستآ،تنظيماالكثيرينعندالإسلامويمئل.الحياةفيهنفختمتنامية

الأمرينيجمعالحقيقةفيوهودينتآ،نظامآإلأليسالآخرينوعند

ومعينةمحددةفلسفيةصورةيتضقنإنه.ذلكمناكثروربمامعآ،

الملايوجزروالى،الصينإلمطمراكشمنتأثيرهامتذحيث،للحياة

كلومعتنؤعآ،أوتغترآوأنماطهالحكمأشكالبكثراتصلحيث

اممثروعقمالكثيرتعقمالساحقانتشارهوفي.وأنواعهمالبشرطبقات

وليكون.وترعرععليهانشأالتيأصولهعنتزحزحمانادرأأنهإلأ

إلمطحاجةفيفهووكتابةفكرآالإسلامعلىالاطلاعأتئممطلعآالمرة

.".جولدتسيهر.هواللامعالمفكرذلكفكانومتمتنر،لامعمفكير

طويلآبحثآ.ق.ول340!،س!ولبوسكيههـ..جالفرنسالمستشرقكتبكما

متواليةأعدادفينشرتجولدتسيهر(عندالإسلامية)الدراساتبعنوان

)1(.أرابيكابمجلة

)9(

محمكيضدراسات!تاب

الإسلامىالف!رفىوأثره

عمد()دراساتكتابأثربواكير

القرنمنالأربعينياتفاتحةفيكانبجولدتسيهرالعربعهدأؤل

للدكتور(الإسلاميالفقهتاريخفيعامة)نظرةكتابصدرعندماالصثرين

الشريعةطلابعلىيلقيهاكانمحاضراتوأصلهالقادر.عبدحسنعلي

.!،)0691(،ءأ!-ول،92-ااا-را.272-237"34)1(
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علىيمليوكان.0491491-اسنتيفيألمانيامنعودتهبعدالشريفبالأزهر

الذينالعلمطلبةأشهرأحدهذاذكروقدعمدئة،دراساتكتابمنالطلاب

)1(.الدروستلكعليهتلقوا

الطبعةصدورإلىتعودذلكقبلزمنتةفترةإلىذلكنرذأنويمكن

بعضنجدحيث.3391سنةفيأمينلأحمد(الإسلام)ضحىلكتابالأولمط

قدأمينأحمديكونأنالمستحيلمنأنهغير.الكتابهذافيجولدتسيهرآثار

أحمدأنالمعروفومنبها.معرفتهلعدمالألمانيةلغتهفيالكتابهذاعلاطلع

التيالإنجليزيةمنضئيلأقدرآالأالأجنبيةباللغاتمعرفةلهتكنلمأمين

هـاذا)حياقي(.كتابهفينفسهعنيحكيهماوهويحذقها،ولمكبر،علىتعفمها

أمينأحمدلايفهماالتيالفرنسيةإلىيترجملم(عمدية)دراساتكتابأنعلمنا

أنإلأيبقىفلاأ719سنةفيإلأالإنجليزيةإلم!يترجمولم3791،سنةفيالأ

آلفردكتابعلىاطلعآنهأوله،ترجتمالألمانيالنصقمنقذيىعلىاطلعيكون

أحمدأنالظنهذاويؤكد.بالإنجليزيةممؤلفوهوالنبويةالأحاديثعنغيوم

الثانيالجزءففي(.محمدية)دراساتكتابمنمتعددةمواضعإلم!يحيلأمين

الألمافي(،)النصجولدتسيهركتابإلمطيشيرأ92صالإسلامضحىمن

عند(محمدية)دراساثمنالأؤلالجزءعلىيحيلكما.غيومآلفردوكتاب

منالثانيبالجزءالملحقالذيلوعك06(،:)1كتابهفيالشعوبيةعنكلامه

فيالجديد(العهدوكتاب)الحديثهوعنوانأيحملالذيمحمديةدراسات

جولدتسيهرالأستاذمثلوقدقي:يقولوفيه341(،-1:034)الإسلامضحى

فأخفاهابصدقةتصذقورجل:بحديثالحديثفيالنصرانيةمندخللما

ذكرهاالتيالأمثلةيسوقوهكذا"يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتى

فيومكانتهاالئبرية)الئةكتابهمقدمةفيذلكذكروقدالباعي،مصطفىالدكتورهو)1(

الاسلاممط(.الردع
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الشديد،وللأسف،أمينأحمدأنكما.الحديثفيتأثيرهازاعماجولدتسيهر

كتابهمنمواضعفييكتفيحيثالاقتباسعندالعلميالمنهجيسلكلا

فيهتتجلىأحمدالإماممسندأنالمستشرقينبعضلاحظ"وقد:بقولهالمذكور

.."أميةبنيمناقبفيأحاديثبذكرهالعباسيينمنالخوفوعدمالشجاعة

منلنايسميئأندون.".السنةهذهأنالمستشرقينبعضلاحظداوقد:وبقوله

ذلك.ذكرواأينولا،البعضهؤلاء

السطحيالنقدإلىبالنصالافتتانمن(:محمدية)دراساته

درجةإلمطمؤيدبينما(محمدية)دراساتكتابفيالمسلمونانقسم

فيجولدتسيهرنتائجإلمطينظرفالمفتتن.فيهجاءمالكلرافضوناقدالافتتان

يكقفولمشك،أدنىإليهايرقىلاالتيالمسقماتمنأنهاعلىالنبويالحديث

الكتابفأصبحثانيآ.ونتائجهأولآ،فروضهصحةمنللتحققعناءأدنىنفسه

الزافضوالناقد.الإسلاميالعالمفيالعلمانيينالمثقفينإنجيلالطائفةهذهعند

ببعضمكتفيأ،نقدئةتفصيليةدراسةالكتابدراسةعبءأيضأنفسايكقفلم

.وهناكهنامنمنقولةالمؤاخذات

محتوياتبعضعكسطواالأولىالطائفةمننفرأأنذلكمنوالأسوأ

بينتروقيأنوأوشكتحياء،غيرفيأنفسهمإلىونسبوهاوانتحلوهاالكتاب

لتلكيهللراحالطائفةهذهمنآخرونفرآ.أفكارهمبناتمنأنهاعلالتاس

يشيعهاأنيريدولكنعليمعنأومتتحلةبأنهاجهلأإقاالتهويلفيإمعانآالمئتحلات

الشريعة.نبذإلم!الدعوةوهيإليها،يدعوالتيالأيديولوجيةمعتنسجملأنها

للانتقالأي،الدراساتهذهفينقصلسدهذهدراستناجاءتهناومن

العربيةدراساتنايصمالذيوهو،الاستشراقيللفكرالعامالعرضمن
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الدائرالجدلمنللخروج،نفسهالاستشراقيالنضدراسةإلم!،للاستشراق

الفريقبن.بين

والانتحالالسطو(:محمدية)دراساته

وينسبهاالآخرينأعمالانتحالإلمطكات!بيعمذانالفكربهيبتلماأخطرإن

)دراساتكتابمعماثلةالظاهرةهذهونجدأصحابها.إلىعزوهادوننفسهإلى

الإسلامي.بالفكرالمشتغلينبعضالشديد،للأسف،انتحلهالذي(عمدية

مقطعانتحالمنوتتفاوتآخر،إلىكاتبمنتختلفالانتحالودرجة

نموذجينبذكرنكتفيهناونحن.فصولأوبرمتهفصلانتحالإلمط.مقاطعأو

الإسلافي.الفكرفيخطيرةظاهرةيشكللأنهالانتحاللهذا

أمين.أحمدحسينإلم!القادرعبدحسنعليمنمحمديةدراساتكتابانتحال

القادرعبدحسنعلي5

الماضي،القرنمنالثلاثينياتمنتصففيألمانيافيدرسمصرياستاذ

أستاذآليعملوعاد،الإسلاميةالعلومفيالدكتوراهدرجةعلىمنهاوتحصل

بالأزهر.الشريعةكليةعمادةإلمطالمطافبهانتهى0491.سنةفيالأزهربجامعة

محمدد.معاشتركوقد.لندنفيالإسلاميالثقافيللمركزمديرآذلكبعدعين

)محاضراتجولدتسيهركتابترجةفيالحقعبدالعزيزوعبد،موسىيوسف

(الإسلامفيوالشريعة)العقيدةبعنوانن!ثروقد،العربيةإلم!(الإسلامفي

كتابمنقدرأترجمكما.الفرنسيةترجمتهفيبهنشرالذيللعنوانتقليدآ

المركزفيللعمللانتقالهيكملهولملجولدتسيهر(التفسيرالإسلامي)مذاهب

كتابهوأصدرالنجار.الحليمعبدد.عنهعوضآبترجمتهفقام.بلندنالإسلامي

لهأعرفولا4191،سنةفي(الإسلاميالفقهتاريخفيعامة)نظرةالمشهور

بالأزهرالشريعةقسمطلبةعلىيلقيهاكانمحاضراتوأصله.غيرهكتابآ
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كتابه.مقدمةفيذلكذكركماالأربعينياتمطلعفيالشريف

بعزوتارة،محمديةدراساتكتابمنكبيرآقدرآينتحلهذاكتابهفيوهو

مطلقآ.عزوبلاأخرىوتارةاستحياء،فيولكن

يعرفلا(محمدية)دراساتكتابإلم!فيهايشيرالتيالقليلةوالمزات

نمقمعبهالمستشهدالن!قفيتداخل،ينتهيومتىالاقتباسيبتدئمتىالقارئ

المؤلف.

ولاجولدتسيهر،يكتبهاكماالمسلمينالأعلامأسماءينقلانتحالهوبسبب

فهو.الإسلاميالتراثفيللمعهودوفقآرسمهامنالتحققعناءنفسهيكلف

،أ"المسمودي:ويقول،""اللكنوي:والصواب،"إاللقنوي:يقول

المواضعلبعضإشاراتذيهيوها.وهكذا،،المصمودي9:والصواب

:الانتحالفيهاتتمالتي

،115111،صالأولالقرنفيالدينيةالحياة-

.116117،والسنةالحديث-

والفقه،الأدبعنالحديثتدوينتأخر،الصحائف،والمتنالسند-

،118،911،012،121،122،123،124،125.126

912،،126،127،128ذلكفيالمستشرقينوأقوالالحديثوضع-

،رأ013133،134،135،6،

202.صإلى191صمنالثالثالدور-

253،254،255،256،257،261،الموطأ-

503،603،703.803،البخاريمصنف-

031،311،312،313،314،315،316.317،السننكتب-
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318،931.323،والرجالالحديثنقد-

أمينأحمدحسبن5

دبلوماسي،أمينأحمدالمشهورالكاتبنجل،أمينأحمدحسينالأستاذ

السخريةطابعأسلوبهعلىيغلب.الإسلاميبالفكراشتغالله،مصري

إلىمنهاالصحافةأهلأساليبإلىالنقديةمعالجاتهفيأقربوهووالاستهزاء،

الفكر.أهل

القضايا،منجملةفيهناقش(الحزينالمسلم)دليلبعنوانكتابآصتف

فيالمواضعلتلكذكرناوسيأتي(،محمدية)دراساتكتابمنبعضهاسلخوقد

المسائل.لتلكنقدناعندحينه

محمدية()دراساتمنالمسلمينموقف5

جولدتسيهرأفكارمنموقفهمفيضمنآ(العرب)ومنهمالمسلونينقسم

فريقين:إلىمحمديةدراساتكتابهفيساقهاالتيونظرياته

التوخهأكثرهمعكيغلبممنوالصحفيينالكئابمنمؤتدفريق-أ

عكيجريمابكلمتأثرالفريقهذاإنثقةبكلأقولأن.وأستطيعالعلماني

عندهموجدوهماأنبسببوإقاالانبهار،بسببإقاالمستثرقين،ألسنة

نقفولميحملونها.التيالأيديولوجيامعلانسجامهنفوسهمفيهوىصادف

يناقسشهمأنمحاولةأدنىحاولمنمنهمأحدآنجدولم،يقنعماعلعندهم

حسنعليود.،أمينأحمدهؤلاء،ومن.ومناهجهمبحوثهمنتائجفي

فيجولدتسيهريمتدحونالفريقهذاوأكثرعنهما.الكلاممزوقدالقادر،عبد

نأالمناسبمنولعله.فيهالبحثعناءأنفسهميكلفواأندونكتبهمثنايا

هذين.غيرآخريننذكر
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أدهم:إسماعيلد.5

لإلحاده،معلنملحدمنتحرآ.فيهاوماتالقاهرةفيأقامالأصلتركيوهو

،للجدلمثيرةشخصيةحفآوهو؟(.ملحدأناالماذابعنوانمقالآكنبإنهحتى

كانتدراساتهأصلأنمنالرغمعلوهوالتاس)1(.حفيظةالجريئةكناباتهأثارت

مماوالميكانيكا،والذزة،،الخاصةالنسبيةمجالفيقيمةبحوثذلكفيوله.العلومفي

للدراساتالروسيالمعهدوكيلومنصب،الروسيةالعلومكاديميةعضويةبؤأه

وبحوثدراساتونشرممر،جاءعندماالأدبيبالنقداشتغلأنهإلأ.الشرقية

وخليل،نعيمةوميخائيل،الزهاويصدقيجميل:مثلالشعراءلبعضخصصها

لادرجةإلم!المستشرقينبأراءمفتونأدهملىاسماعيل.شاديأبوزكيوأحمد،مطران

اعظمعندهالتوراتيوالتاريخ.الشكإليهايرقىلاعندهبحوثهمونتائج،تعقل

لعدمباطلالمسلمونكتبهالذيالتاريخلأنالإسلاميالتاريخلدراسةمصدر

)حياةكتابهفيهيكلحسينمحمدد.إلىوجههالذيالنقدوهوذلك،علىاعتماده

تطورهماوحلقاتونشأتها،،والروايةالحديثماهيةعنفصلآكتبوقدمحمد(.

ونشأةمحمد)حياةبكتابهموجودالهجريالثالثالقرنإلىالرسولعصرمن

الفصلهذاطغوقد)2(،كعة!ثمحأملا4حنهءلاامحأولء74مع!7ل!7لعطه(الإسلام

كازميرسكي:الروسيالمستشرقفقال،العملهذاالمستشرقونقزظوقد.بالعربية

وأدقها،فكرةوأعمقهاابتكارآ،وكثرهاوأطلاها،الأبحاثأدقمنأبحاثهإن9

الإنسانيالعقليدفعجديدآمحورآيعتبرمحمد()حياةعنفكتابهعجبولاتحليلآ،

العلمية:ليننغرادأكاديميةعضوه،لث!!14بارثولدفيهويقولأ،التاريخفيمناعإلم!

فيوجعلها،بالعربيةالمكتوبةوالأدبيةالعلميةآثارهبجمعالهواري)براهيمأحمدالدكتورقام)1(

للدكتورالكاملة)المؤلفاتعنوانتحتنجشرهاالمصريةالمعارفداروقامتأجزاء،ثلاثة

.84918591،8691،سنةفي(أدهمإسماعيل

.3591عنةلايبتزغفيئ!ثر)2(
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فيالشخصئةقدرتهلكوتتجلى،الباحثونكتتماخيرمنالرسولحياةفيإمباحثه

.!دقيقةتحليليةبحوثفيالغامضةالمسائلدهاجلاء،التاريخيةالمصادرنقده

لموأسانيدهالحديثلنقدوالمخصصكتابهمنالمذكورالفصلوفي

ميور.ووليام،وكايتانيوشبرنجر،جولدتسيهر،نظرياتيتجاوز

رية:أبومحمودالثين5

علىأضواء:الأؤل.الحديثنقدفيكتبله،مقلأزهريشيخوهو

فيصغيرانوكتابان.كبيرةعلميةمعركةأثارالذيالكتابوهو،النبويةالسنة

يحملوكتتب،هريرةأبيعدالةعنالكلامفي(المضيرة)شيخهماحجمهما،

الأؤلكتابهفيجاءماوأكثر.حسينطهقزظه(النبويالحديث)قصةعنوان

مباشر،بشكلجولدتسيهرمؤلفاتعلىيطفعلموهوجولدتسيهر.منمأخوذ

لهتكنلملآنهإليها،ترجمتالتيالأخرىاللغاتفيولاالألمانيةأصولهافيلا

التيالإسلامفيمحاضراتلكتابهالعربيةالترجمةالأالفهتم،أجنبيةبلغةمعرفة

وأكثر.4691سنةفيالصادرة(الإسلامفيوالشريعة)العقيدةبعنواننيرت

فجر:أمينأحمدكتاقبمنأخذهاجولدتسيهرنظرياتتعكسالتيأفكاره

فيالتأثرذلكملامحعلىالقارئيقفوسوف.الإسلامضحىوالإسلام

محمدئة(.)دراساتلكتابهذانقدناثنايا

)1(فيظيأصفرعليإسعاف5

ساهمواوربما،الاستشراقيبالفكرتأثرواالذينالعربغيرالمسلمينمن

ولدم،13.أ)ولولكل!"!3لاع!ء7الباحثالمعاصر،الاستشراقيالفكرتشكيلفي

مدارسفيإنجليزتةتربيةوتلقى،إسماعيلئةشيعيةعائلةمنا998سنةفي

-9491الأعوامخلالمصرفيللهندسفيرآعمل.التنصيريةالتبشيروكلياته

آصف.بعضهموينطقه،إسعافبالعربيةاسمهوينطق1()
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بكليةزائرآأستاذأعملكماوكشمير،جاموجامعةلرئيسنائبآوكان5191،

.كيمبردجبجامعةجورجسنت

كتابهفيفيظييرى)1(.(الإسلامإلىحديثة)مقاربةبعنوانكتابوله

وأ،ل!سلاموفقآحياتهمصياغةأقا:بدائلثلاثةأحدأمامالمسلمينأنهذا

الإسلامهجرأو،العشرينالقرنفيالحياةمعيتفقبحيثالإسلامتفسير

إلأيبقفلماختيارهما،يمكنلاوالثالثالأؤلالبديلينأنإلىونظرأ.برقته

نبذيعنينظرهفيالإسلاموتحديث.الإسلامتحديثوهوالثانيالبديل

والدين)الشريعةلمعالجةكتابهمنالثانيالفصلخضصوقد.الإلهيةالشريعة

ألوهيةفكرةبأنيصزحوهو.الإثنينبينللفصلمتحفسأ(الإسلامفي

التشريعيئ.الخيالمنضربالقانونلغةفيهيالشريعة

الرؤيةأساسعكفيظييحاول،الشريعةأصولصحةولتشويه

بالحديثيتصلفيماقارئهعقلعكبشكوكهيلقيأنالمعاديةالاستشراقية

آراءتحفظبلايتبنىوهو.الإسلاميئالتشريعأدئةمنكونهماحيثمنوال!نة

يقولجولدتسيهر.نظرياتمنمطؤرةآراءوهي،النبويةالسنةفيشاخت

وجهعل(الإسلاميالتشريع)أصوللشاختالأخيرإوالعمل:فيظي

الثانيالمصدر-السنةأنالأدتةمنمقنعةمجموعةخلالمنيحدثنا،الخصوص

."بالئبيئوالتأشيالوحيكلماتتمثلولادمشقفيالفقهاءآراءتمثل-للتشريع

التوتجهأكثرهمعلىيغلبممنوالأكاديميينالمفكرينمنمنيهرفريق2-

نكتفيالمعرفيالحقلبهذاالمهتمينومعرفةهؤلاءكتبولشيوع.الإسلامي

عنآخركتابوله.ول+حك!+"3ءه!ه"04؟1314،ولول5أ8ا؟دا!8+أ؟فىاداه+س!3،،لأ،ه+ه!6391(1)

اليهيرجعا،داهح!أ5مه!،7،،4د!7د!طدالأل!!كأبفوانا559سنةلندنفيطغالإسلاميةالريعة

الإسلامي.الفقهتاربخكتابهفي.لا.لىالاهتأ3!هكولسونأمثالالمعاصرونالمسثرتون

.8291سنةصاجأحمدمحمدد.بزجمتهقاموقدولة+3+هأمهءا+4)3)طل!8
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فيومكانتها)ال!تةكتابهفيالسباعيمصطفى:وهمهؤلاء،أسماءبذكر

العلم()تقييدلكتابتحقيقهمقدمةفيالعشيوسفو(،الإسلاميالتشريع

المشرفة(السنةفي)بحوثكتابهفيالعمريضياءوأكرم،البغداديللخطيب

عن)دفاعفيشهبةأبوومحمد(،التدوينقبل)السنةفيالخطيبعجاجومحمد

العلماءومن()1(.العربيالتراث)تاريخكتابهفيسزكينوفؤاد(،السنة

ومحمد)3(،الأعظميومصطفى)2(،الصديقيالزبيرالعربغيرمنالمسلمين

أحمد.وامتياز،الأنصاريإسماعيلوظفر،اللهحميد

كتبواالذينالمستشرقينآراءتهافتبيانفيالفضليعودالمسلمينولهؤلاء

الإنجليزية.باللغةلصدورهاطيبآأثرأكتاباتهمأحدثتوقد،النبوئةالسنةضذ

يمثلهيتوسطهما،ثالثفريقالفريقينهذينإلىيضافأنويمكن-3

)5(.حلاقووائلالزحمن)4(،فضل

225.253-ص)،الثافي،جالبابمقدمةفيالتدوينمسألةفيلجولدتسيهرمناقثتهراجع)1(

3أ4144أ،2لا"4س+44أ،؟طأ،ء3ممل!!ح:1(05أ!"أ+3،!ء7ح51"+ء+4!3عمءأ14!!م!اس!مملا3(2)

-دا،43حأ3ولأ4،ولأ"أك!ط(!ل!لأ،4515+4م!،اسا4ول.ء3:لإنجليزيةبالأعظميامؤلفاتمن-3()

-3ول4أح3أ+!لااكل!+84أ"4طأ"!عأ4س!مملا.

-5+3ء؟4ءفى311ه+"أ+03آ7،للا7،4لا1!4!لةلىكلا3هل!4س!+ءع

كرالثي.فيا659سنةفيالصادرحا+71314ه"،ح04ا!ه+أأ،)+ه،5كتابهانظر)4(

ستهدرانظرا5()

+طءولول"ء+،أحا+5م!3ه"س!4أء+44أ،لأ:ول!3س!لا04-ح؟5لأاح*،311الا4أ41314*أح984(1و99)
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اثؤلالفصلعلىتعليقات

والسنضالحديث

)1(

الله،كتابالحديثأحسنإ)نمسعود:بناللهعبد)ويقول:قوله

المؤمنينجمهورتلقاهاالتيالعبارةهذهأنويبدو.محمد،هديالهديوأحسن

لقولهنفسهلمحمدنسبتقدعريضمدىعلىبنشرهاوقامواالرضامنبنوع

منأفلحقد،وتعالىتباركاللهكتابالحديثأحسنإن9:التكتلعكحاضآ

نظر.فيهإلخ،......"قلبهفياللهزثنه

ه!!

جامعه:منموضعينفيالبخاريأخرجههذامسعودابنخبر

حدثنا:وفيهلمج!،اللهرسولبسننالاقتداءبابالاعتصامكتابفي-)1(

:يقولالهمذانيمزةسمعتمزةبنعمرواخبرناشعبةحدثناإياسأبيابنآدم

-!ي!محمدهديالهديوأحسن،اللهكتابالحديثأحسن"إن:اللهعبدقال

ع!

.!(انئريئغجنريفؤقآلأتوتئوغذقاإت)،محدئاتهالأموراوشز

الوليدأبوحدثنا:وفيه،الصالحالهديباب،الأدبكتابفي-)2(

الحديثأحسناإن:اللهعبدقال:قالطارقآسمعتمخارقعنشعبةحدثنا

لباقيذكرفيهاليسالطريقوهذه.محمدأهديالهديوأحسناللهكتاب

الأولم!.الطريقمنالواردالكلام

العلم،)كتابمسندهفيالطيال!يداوودأبوالأولىالطريقمنوأخرجه

(.الابتداعمنالتحذيرباب
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الثانيةالطريقمنجاءتالتيالروايةهيجولدتسيهرذكرهاالتيوالرواية

حيث،للنصتخريجهيوهمكماالأولىالطريقمنجاءتالتيالروايةوليست

مسعودابنقوذأنودعواه.البخاريصحيحمنالاعتصامكتابعلىأحال

محض،كلامهمنليسوهو،يك!لمحمدنسبقدالمؤمنينجمهورتلقاهالذي

الصحيح؟هوالعكسيكونلاولم:الحالةهذهمثلفييقالماأقللأن.افتيات

التجويزطرفايستويوفيه،الشكهوفهذاكذلكالأمركانوحيث

بالغوه.أنهمالمستشرقونيذعيالذياليقينعنفضلآالظنمرحلةيبلغولا

فييعدولاهناكلامهلأن،شكمجزدبأنهكلامهرميتإذمعهمتسامحأوأراني

كلامهوراءمنيرميلأنهتهميمامعشكوالارتيابالمحق.الارتياتالحقيقة

ابنكلاملققواقدبأنهموالتابعونالصحابةومنهمالمؤمنينجمهرةاتهامهذا

ءلمجي!و.التبيئأحاديثمنحديثآليصيرمسعود

وأعنهغابالذيوالحققلنا،كماالمسألةهذهفيقولهيمكنماأقلذلك

كن!فيوترعرعواترثواقدكانواعنهمتعالمطاللهرضوانالصحابةأنغئبه

بهديالتأشيعكحريصينوكانوابآدابها،وتأذبوابأخلاقهافتخفقوا،النبؤة

بقولإلأينطقولااللهبكلامإلأيتفوهلاأحدهمفصارىلمجب!ه،الكريمالزسول

!سفه.رسوله

وهذا،الألسنةفيفعقهاتفعلالمخالطةأنعقلذيعكيخفىلاوقد

الفصاحةأهلومجالسة.غياةإلأالييئتزيدلاالألكنفمجالسةجدآ،طبيعيئ

.البيانأربابمنأصحابهاتصتر

وبيانهفصاحتهمنأخذوا،منه،وسمعوالمجي!هالئبيئجالسوافالصحابة

حفظهلفرطالتبيئكلاميشبهكلالملسانهعلىيجريمنهمالواحدصارحتى

الصحاب!يعزوهولا،بعينهالتبيئكلامهوالكلامهذايكونوقد!،لكلامه
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وهو.الضربهذامنالمذكورمسعودابنوقول.التاسعندلاشتهارهإليه

منصفةعنإخبارأفيهلأنالمرفوعحكمفيأنهإلأالوقفظاهرهكانلان

عليهوأقزهالباريفتحفيحجرابنالحافظلذلكتفطنكماقي،صفاته

.موقوفأنهالحديثهذاسياقوظاهر9:قالحيثالقاريعمدةصاحب

فيهف!نيئ!!محمدهديالهدي!وأحسن:منهالرفعحكملهالذيالقدرولكن

قدولكن،قالوهماعكالمرفوعأقسامأحدوهوىلمجيييهصفاتهمنصفةعنإخبارآ

أصحابأخرجهآخروجهمنبالرفعفيهمصزحآمسعودابنعنهذاجاء

")1(.البخاريشرطعلىهوليسلكنالأربعةالسنن

التكتل:علحاضألقولهنفسهلمحمدنسبتوقد.9.جولدتسهير:وقول

..إلخ.قلبهفياللهزينهمنأفلحقد،وتعالىتباركاللهكتابالحديثأحسنإن

يدعووالذيي!،الئبيئكلامهوالنصهذابأنموقنجولدتسيهربأنيوحي

كتابفيزوقيإذاويصذقهالخبرإلىيركنأنهكيفالمقامهذافيالعجبإلى

منليسأنهأيفيه،يوردهاالتيالنبويةالأحاديثصحةصاحبهيلتزملا

الصحيح،يتحزونلاأنهمالإخبارسوشأنفشام،ابنكسيرةالصحيحمظان

الصحيخ.إلأيخرقيألأكتابهفينفشهألزمقنأخرجهاأحاديثفيويشكك

وهواللهعبدبنجابربحديث-الأقل-علىيتمثلأنبهأولم!وكان

الجماعة.أخرجهصحيححديث

أخرجها!ك!يه!التبيئإلمطبالرفعروايةفيصزحمسعودبناللهعبدإنثم

عنعيينةبنمحمدأخبرنا(:الرأيأخذكراهيةباب،)المقدمةسننهفيالدارمي

سمعت:قالعصمةبنبلالعنالمنقريأسامةعنالفزاري)سحاقأب

إإن:فقالقامالجمعةليلةعشيةكانإذاوكان:يقولمسعودبناللهعبد

المنيرية.الطبعة2527/الفارئعمدة:العيني1()
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ثانيةروايةوفي..أمحمد.هديالهديأحسنوإن،اللهقوذالقولأصدق

التصريحفيهاجاء(البدعاجتنابباب،)المقدمةسننهفيماجةابنأخرجها

مسعودبناللهعبدعن:وهي.الدارميأخرجهاالتيتلكمنأوضحبالرفع

كلائمالكلامفأحسن،والهديالكلام:اثنتانهماإنما":قالعيههاللهرسولأن

جولدأنذلككلمنالأعجبولعل.."محمد.هديالهديوأحسن،الله

اهتمامآ.يعيرهاولا،الهامشفيهذهماجةابنروايةإلىيشيرتسيهر

)2(

المؤلف:قول

تلكنقلوابعيدةبلدانإلىالمتتاليةالسريعةالفتوحاتقادتهموعندما9

التبيئموتوبعد.بآذانهميسمعوهالمالذينأولئكإلىالنبويةالأحاديث

نظرهمفيوأنها،رأيهمعتتفقانهاظتواالتيالنافعةالأقوالمنكثيرآأضافوا

التيللأحاديثالأولئةالمادةكؤنواالذينهموالصحابة...شرعأإليهستنسب

فيستوضحالتيالعواملبسبباللاحقةالأجيالخلالبسرعةتزايدت

.!التاليةالأبواب

ه!ه!ه!

تقديرمنالقارئعلأشقولاالباحثعلىأخطرهوماهنالكليس

علىيكيرفتالمدانوجولدتسيهرفكزها-.الثانيفيتلقاهالأؤلىبهيقطعحكم

درجاتأدنىإلمطيرقىلابهالمقطوعحكمهإنثمحفيظتنا،أثارأنهإلأقوله

دونالأحكامإطلاقالآفاتوآفةأصولهفسادمنيأقيرأيهوفساد.الظن

قولهيحكملاولذلك،كتابهأغلبفيتسيهرجولدشأنوهذاترؤ،أوتثبت

القائل:اللهورحم،منطقيضابطغالبآ
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يأتيلابالمشروطالشرطوفاقاالبدايالبتصحيخالنهايالبشرط

النهايالبسوةنهايتهكانتلشهوتهترجيحآالبدءضئعمن

ياتيالذيالأمرفيالنتيجةوازغتحاولهأميرفيالبدءفصخح

:وجوهمنفاساهذاتسيهرجولدوقول

والفصول،زعمهصخيماعكبهيبرهنصحيحواحدبدليليألبلم:الأول

عكسنأتيكماوالظنونالتخرصاتمحضإلأفيهاليسكتابهمناللاحقة

حينها.فيذكرها

يعرفلمبلبه،الإشتهارعنفضلآبالوضعيغزفوالمالصحابةإن:الثافي

.الإطلاقعكذلكمنشيئآالتاريخلنايحفظولم،بالوضعمنهمواحا

واضعوها،أنهمأي،الحديثمادةأصلهمالضحابةأنصخلو:الثالث

علىالصحابةكليجتمعأنقطعأيمكنلا؟بعضهمأمالضحاب!كلهمفهل

بهذاجدلآسلمنالوثم.كلهملابعضهمبذلكالمتهمفيكونءشي!د،الئبيئخيانة

حينفي،يتكلمولاذلكعلفيصمتالخيانةبهذهمنهمالمتهمغيريرضىكيف

صغائرفيحتىالدينهذاعكبحرصهمينبئالصحابةأحوالاستقراءأن

كانولوالروايةقبوليفيالتثبتحدإلىمبلغآببعضهمالأمربلغوقد.الأمور

روايته.صحةعلىبشاهدينيأتيحتىالصحابةأكابرمنراويها

متعمدآعليكذبإمن:وسلمعليهاللهصكقولهمنهمأين:الرابع

مائةرواهحيثالتواترقمةبلغالذيالحديثوهو،النار"منمقعدهفليتبؤأ

كتابهأولفيالقارئعلياثلآالحافأأسانيذهعذدكما،الصحابةمنواثنان

.(لمرفوعةاارصلأا)

المنهجهووما،والموضوعالصحيحبينيميرأناستطاعكيف:الخامس

النتيجة؟بهذهلنافخرجالتزمهالذيالمتفزد
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.الجوابعنمنقطعمحالةلاإنه

عنالصحيحةالأحاديثفصلعنوعجزهرأيهبفسادأح!قولما

بعدفقالوالتهؤر،المجازفةضروبمنضزتأالمهمةبتلكالقيامعذالموضوعة

أجزاءمنأياختيارالتهورضروبمنيكونالأصيلالذليلغيبةوفي9:ذلك

الأجيالإلم!يئ!ثمنهاأياخيارحتىأو،القديمةالأصليةالمادةهوالحديث

أن.كلاقهعلمنهشهادب!كافيةهذهوفي،"التبيئموتبعدجاءتالتي

الظن.يتجاوزلا

)31

قوله:ماوأ

ضفتوالتيالأحاديثمنالمهوليماالكمتةبهذهالدقيقةالشخصيةاوالمعرفة

."والتفاؤلبالثقةلاوالشأبالحذرتقيري،بعنايةصتفتجوامغفيبعضهاإلمط

الحديثكتمتينعثتارةفهوبعضا،بعضهيهدمالموطنهذافيفكلامه

.والتفاؤلبالثقةلاوالشأبالحذرتغريبأنهاأخرىوتارةبعناي!صتقتبأنها

فيه؟الوثوقإلى3تؤلمإذاالتصنيففيإذنالعنايةهيفأين

كيفيةلاالأحاديثمنكميةهووالشكالحذرمبعثأنيظنكانف!ذا

الأخباربنقدالمشتغلينلأنحقآقولهمنللتعجبيدعونافهذاجمعها،

الأحاديثفيالشكلأنكيفأ،بالحديثاهتمامهمبقدركمابالحديثيهتمونلا

ذلكيلحقوماجمعهاطرقفيالشذمنهوأولم!الفساد،ظاهرلكئرتهاالنبوية

.الطرقتلكلاختيارمرسويمنقديمنهجمن

المقفينمنوالقاد؟ال!اسيماومقالاتخطمبجمغتلوأنهترىفأنت

محذد؟،ومناسبالبمعتنيماأوقالبفيقيلتأنهامعضخمؤمجلدالبفيلكانت

شخصآجالمستلوفكيففيها،يتكلمونولاالأخرىيفؤالمناسبةتمروقد
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تفؤتتكادولاوسكنايهحركايهترعىقليلآ،الأمجلشهتبرحلاطويلآأجمدآ

كبير.أوصغييرمنبهيتفؤهما

فينفردونعنه،والأخذمجالستهفيشاركوككئيرينخفقآأنلوتضؤرثم

منفردأبهتخرجمامجموعإذنيكونفكيف،عنهتسهوأويفوتكقدبما

إذاسيمالاالشأ،إلىتدعولاإذنالحديثفكثرة؟مجتمعينبهتخرجونوما

حق.إلأفيهمنيخرجلانبيحديثالحديثكان

بصرف-الأحاديثبهذه()الدقيقةالشخصيةمعرفتهكانتإذاوأما

فيلنافحقمنها،الحذيىأوفيهاالشكإلمطتدعوهالتيهيكثرخها-عنالنظر

:نسألأنالمقامهذا

هيوهل؟هذاإلمطأوصلتهالتي()الدقيقةالشخصيةالمعرفةهذههيما

منآخزبمنهجمعرفةأنهاأم،المحدثونابتكرهاكالتيالخبرنقدبطرائقمعرفة

التيالمرتبةبسببهاتجاوز،المسلمونالحديثنقا،عليهتعارفالذيغييرجن!يى

؟قالمالقولدعاهمماالأخبارنقدفيإليهابلغوا

حتىمنهااقتربولاالمحدثينمرتبةبلغجولدتسيهرأحسبولا

المغشوشةالعملةعليهتغزض!الذيالماهركالصيرفييكونبحيثيتجاوزها

عليها.التجاربل!اجراءتفخضهاقبلزيقهافيعرف

نتيجةالأحاديثتلكمناقيالجزةنعذأنيمكن)ولكن:وقوله

والثانيالأولالقرنينخلالوالاجتماعيوالتاريخيالدينيالإسلاملتطور

الأولى،نشأتهمراحلفيالإسلاملتاريخوثيقةينفعلاوالحديث.الهجريين

أثناءالجماعةفيظهرتالتيللنزاعاتانعكاسآماحدإلىيغذأنيمكنولكن

.001.تطورهمنالناضجةالمراحل

يهعه

هذافيتسيهرجولدعلىالرذعنالباحثينأفاضلبعضأغنافيلقد
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مصطفىالدكتور:منهمبالذكروأخض،قالوهماعكأزيدأحسبنيولا،المقام

محمدوالدكتور(،الإسلاميالتشريعفيومكانتها)السنةكتابهفيالسباعي

(.التدوينقبل)السنةكتابهفيالخطيبعجاج

الشبهة.هذهتفنيدفيالأولذكرهمابعضبنقلالموطنهذافيواكتفى

منالاكبرالقسمإنتسيهر:جولد"يقول:اللهرحمهالسباعيالدكت!ريقول

فيللإسلاموالاجتماعيوالسياسيالدينيللتطورنتيجةإلأليسالحديث

نأمع،الدعوىهذهمثلعلىيجرؤكيفندريولا.والثافيالأولالقرنين

وقدإلألأعلىاالرفيقإلىينتقللمعتيمرسوذأنومع،تكذبهالثابتةالنقول

وبما،كتابهفيعليهاللهأنزلبما،الشامخالإسلاملبنيانالكاملةالأسشوضع

قبيللمجرقالحتىوافيةشاملةوشرائعسننمنوالسلامالصلاةعليهسته

:وقال"وسنتياللهكتاببهماتمسكتمماتضلوالنأمرينفيكم!تركت:وفاته

.كنهارها"ليلهاالسمحةالحنيفيةعكتركتملالقد

تعالمط:اللهكتابمن!يروالتبيئعلىاننرذماأواخيرمنأنالمعلوممن

؟يتا(شقتمآفيتكئمؤزعي!ثيغميئغقيتكتمؤأتمضثديتكتملكتمأكتفثآتتؤتم)

.(ر:المائدةأ

وكانإلأ!هاللهرسولىتوفنفما،وتمامهالإسلامكماليعنيوذلك

منكانلقدنعم.المستشرقهذايذعيكمايافعآطفلآلاتافآناضجآالإسلام

يتققلموحوادثجزئياتالمتشرعينواجهتأنالإسلاميةالفتوحاتآثار

حتىواستنباطآقياسآفيهاآراءهمفأعملواوال!نيما،القرآدزفيبعضهاعك

وتعاليمه،الإسلامدائرةعنيخرجوالمذلكفيوهم،الأحكاملهاوضعوا

علىسيطرعقزأنالأؤلي،عصرهفيالإسلامنضوجمدىلتعلتموحسبك

يسوسقأنفاستطاعوالمدنييما،الحضاررفيهماماوهماوقيصركسرىمملكتي

بهيسوسانوقيصركسرىكانمماوأعدلبأكملشعوبهما،ويحكمأمورهما،
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بهذاينهق!أنعمريستطيعكانكيفطفلأالإسلامكانلوأترىمملكتهما.

بالأمنينعمجعلهماالتظيممنلهويجعل،الواسغالملكذلكوشموسقالعبء

السابقين؟ملكيهماعهدفيبهماينعملمما،والسعادة

التيالأرضبقاعمختلففيالمسلمينأنيجدالمنصفالباحثأنعلى

وبيوتهمأصهمأسشويقيمون،واحدةعبادةيتعتدونكانواإليها،وصلوا

والعقيدةوالمعاملاتالعباداتفيمتحدينكانواوهكذاواحد،أساسعك

جزيرةمغادرتهمقبللهميكنلملوذلكيكونأنيمكنولأغالبآ،والعادات

كانولونواحيها،مختلففيحياتهمأسشلهموضع،ناضجنظامالعرب

حتماللزمالأولينالقرنينفيالدينيئللتطورنتيجةمنهاكبزالقسئمأوالحديث

نأإذ،الصينجنوبفيالمسلمعبادةمعأفريقياشمالفيالمسليمعبادةتتحذألآ

العبادةفياتحدافكيفالاختلافتمامالأخرىعنمختلفةمنهماكلفيالبيئة

بيهما")1(.ماالبعدمنوبينهما،والآدابوالتشريع

)41

-مدوننضأي-ماحديثنضلوصف()المتنكلمة"واختيار

لمادحضأهذائغذأنويمكن،الرواةسلسلةخلالمنتوثيقهمعيتعارض

روايالئصورةفينقلوإنما،بدايتهفييدؤنلمالحديثأنالمسلمونافترضه

."فقطشفهية

ل!!ه!

يلي:فيماالغلطمواطنبيانويمكنكبير،غلطفيههناكلامه

ثم:ومن،المدؤنالتم!يعنيالمتنإن-قولهأ

والنشر.للطباعةالقوميةالدار3033-كوصالإسلاميالتثريعفيومكانتهاالسنة:السباعي()1
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:ددحضوذلك،الرواةسلسلةخلالمنتوثيقهمعهذايتعارض2-

بدايته.فييدؤنلمالحديثأنالمسلمينافزاض3-

)المتن(لفظةأنوهيمقدمتيهإحدىلفسابفاسااستدلالىترىكماوهذا

،الأزهريكتهذيباللغةمعاجمأشهزتصفحتولقدالمدؤن(،)النضتعني

ولموغيرهمالزمخشريوأساسآباديالفيروزوقاموسالجوهريوصحاح

للمتن.المعنىهذاعكأتع

يلي:كماجمعهايمكنالمعاجمأصحابذكرهاالتيالمتنومعاني

المزادة:ومتنومتان،متونوالجمع،ظهرهضلمتماشيء:كلمنالمتن

قتنرجل:ويقال.وسطهإلىمنهالريشمادون:ال!هيمومتنالبارزوجهها

الظهر.:والمتن.واستوىالأرضمنارتفعما:والمتنصفمب:أفي،الرجالمن

عمودين.كلبينما:والمتن،وسطهفيالقائمعيىه:السيفومتن

هذايذكرلمللألفاظالمجازيةالمعافيب!فرادالموتعوهوالزمخشرممقإنحتى

متنوفي.المتنشديد:متينوسيفقي:البلاغةأساسفيذكرهماوكل،المعنى

،محتواههناالكتاببمتنويعني."..الكتبمتونوفيكذا،وحواشيهالكتاب

وصفحتهظهرهالكتابمتنف!نهـالآ،المجازيالمعنىإلىالذهنانصرفإذا

عليها.يكتبالتي

،!المعافيبهاتتقؤمالتيالحديثإألفاظ:المحدثيناصطلاحفيوالمتن

منالسندغايةإليهينتهيما"هو:جماعةابنوقال)1(.الطيبيإليهذهبماوهو

أ)2(.الكلام

؟إذنالمعنىبهذاجولدتسيهرجاءأينفمن

الاريئاد.مطبعةبغداد..الامرائيصبحيتحقيق،3صهالحديثأصولفيالخلاصة:الط!ي1()

.ام669السعادةمطبعة2ط/اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق1.38/التدريب:السيوطي)2(
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لبيد:قولمنبهجاء

أقلاكهامتونهاتجذزئركأنهاالطلولعنالسيولوجلا

المعنىهذاالمعلقةشزاحمنأحديفهمولم،الكتابةهيهناعندهفالمتون

فيجاء.للعربيةمنهمفهماأقدز-الأعجميوهو-أظئهولاإليهذهبالذي

:للتبريزيالعشرالقصائدشرح

:الكتابزبرت.مفعولبمعنىفعول،الكتابوهوزبورجمعزئر:..".

درست،أنبعدالكتابعليها3يعاأيتجذد،:أقيوتجذ.قرأته:وذبرته،كتبته

")1(.المتونيخصولمكلهاوأرادهاوأوساطهاظهورها:ومتونها

يربطأنحاولمتنافرب!شواهاوهي-ساقهاالتيالشواهدتلكوكل

المعاف!إنثم.لهداعيلاالتمخلمننوعهيإنما-فيلولوجيةبطريقةبينها

لسانفيالإسلامقبلوجودهافيخلافلاوالمتنالسند:مثللألفاظاللغوية

الحديثمصطلحعلمتطؤرمعنشأتلهاالإصطلاحيةالمعانيولكن،العرب

منأتمكنلمالحظسوءإمن32(:)هامشفقالبعدفيمالهتفطنماوهوقطعآ،

.مرة!لأولالحديثعلومفي)المتن(كلمةظهرتمتىمعرفة

فباطل.بدايتهمنذالحديثتدوينعدتمافترضواالمسلمينأن2الإدعاأما

نأتعنيلا،متأخرةبدأتوإن،رسميبشكلالئدوينإلم!الذغوةلأن

منيرمونكانوالأنهمالإذعاءهذاأضلهموالمستشرقونيدؤنوا،لمالمسلمين

صمحصاكتشالتأنإلأ،الشفهيةالرواياتصخةفيالتشكيكإلم!ذلكوراء

تخطيطهمأفسدمبكر؟فشمنذبدأالتدوينأنأظهرتمفقودةكانتجديد؟

عنهأفصحماوهوالمزةهذهآخربشكلولكن،التشكيكمنلهملابدفكان

الحديث،تدوين:عنوانتحتهذاكتابهمنالسابعالفصلفيجولدتسيهر

.4ط/الآفاقدار.قباوةالدينفخرنحقيق702صالصثرالقصائدشرح:التبريزي)1(
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كانإذامماالتأكدالممكنمنإوليس:قالحيثالفصلهذافيبعضهوذكر

اختلقهاموضوعةأنهاأوالواقعمعيئفقالكتبأوبالصحفيسمىماوجود

."التدويننفاةمواجهةفيالمتأخرون

فيكانولوشأنآدليللأفييقيمونلاالقومهؤلاءأنترىأنتفها

مسبوقالمسلمينعندالتدوينبواكيرعنجولدتسيهروكلام.الشمسوضوح

الافزاءاتلكلهدمالحقيقةفيهيالتي،ببحوثهشبرنجرسبقهإذ،إليه

عكشبرنجروعثور.نبيهمأحاديثيدؤنوالمالمسلمينإنالقائلةالسابقة

عندالمفاهيممنكثيرأقلبالبغداديللخطيب(العلم)تقييدكتابمخطوط

هذهبخصوصالمسلمينحقفيأصدروهاجائرةأحكامأوغئر،المستشرقين

إظهارفيكبيردورالأخيرةالسنينفيالمخطوطبالتراثللاهتماموكان.المسألة

مصطفىالدكتورالفاضلوللأستاذ،قريبوقمبحتىمجهولةكانتحقائق

أحدعليهاالثزفالتدوينموضوعفيبالانجليزيةكتبهاأطروحةالأعظمي

وأرفقهاقالوهاالتيالشبهاتكلالأعظمىفيهافثد.أربريهو:المستشرقين

)1(.صالحأبيبنسهيلنسخةمخطوطةمنبصورة

هذاعنكلامناباقيونرجئ،الملاحظاتبهذهالمقامهذافيونكتفي

منب!ثيءسنتناولهحيثكتابهمنلهأفردهالذيالموطنبلوغناحتىالموضوع

التفصيل.

أمريكابأنديانا،بالانجلزيةالثانيةالطبعةنشرت،6891بيروتفيالاسلاميالمكتبلرها)1(

.ونثرتالعربيةإلمطأخيرآترجمت.7891سنة
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)6(

جولدتسيهر:يقول

واجبة،مسألة()السنةومصطلح()الحديثمصطلحبين!التمييز

المصطلحين.بينالفرقعلىللتعرفسعتعديدةمحاولاتوهنالك

هماأو،متماثلتانالكلمتينأنعلىأخرىناحيةمنإصرارآهناكأنالأ

بالتطؤرالاهتمامقذرعلىيبزرهاماالأخيرةال!نظرولوجهة.نسبيآمترادفتان

الأصليةللمعانيفقطالاعتدادكانإذاولكن.الإسلاميالمصطلحلعلمالأخير

نأهوأذهاننافييظلأنيجبالذيوالفزق،متماثلتينغيرقطعأف!نهما،للكلمتين

نأحينفيالتبيئ،عنالمروئالشفهىالخبرهو-حينقبلبئناوكما-الحديث

وأدينيئبغرضترتبطالأوائلالمسلمينجمهورعندالشائعالاستعمالفيالسنة

عدمه.منلهاشفهيةرواياتوجودعنالنظربصرفشرعيئ

سنة،الطبيعيئمنتعدما،حديثفيتوجد(شرعي)حكمقاعدةوأي

التصديق.يمنحهامماثلحديثللسئيمايكونأنالضرورقيمنليسولكن

الفقهاءواجبومن.السنةمعماحديثيتعارضأنجدآالممكنومن

.الخلافهذامنللخروجحلأيجدواأن،التوفيقشأنهمكانومن،الحاذقين

الحديث-أي-فالأول.الحديثكتبفيمحفوظوالسنةالحديثبينالتباينإن

الوحيدةوالميزةعملييما.لقواعذخلاصة-الشةأي-والثافي،نظريضبط

منهذاملاحظةويمكن،الحديثفيموجو؟كليهماأنهيبينهماالمشتركة

الثوريسفيان:أعلامفقهاءثلاثةبينالمهديابنيميز:الآقيالمثال

."إلخ...الحديثفيإمامآكانالأولإنبقولهأن!،بنومالك،والأوزاعي

!!!
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:لقوأو

الاصطلاحية،والمعانياللغويةالمعانيبينهنايفزقجولدتسيهريكادلا

اصطلاحيمعنىأك!يقزرولاالاصطلاحى،المعنىاللفظةيحفلتارةفهو

اللفظةيحقلأخرىوتارة؟الفقهاءاصطلاحأمالمحذثيناصطلاحأهويريد،

يستقيملالذلكفهوالاصطلاحيئ،المعنىفيظاهروالكلالماللغوكن،المعنى

فكرب!.لهتنقا؟ولارأي،له

نظرممب.ضبماومزة"!،الئبيئ!تلمنالشفهيئالإبلاغمرة"عندهفالحديث

المعنىيبلغلمحاليأييماعلوهو،النظريبالضبطمقصودهأدريولا

المحذثين.عندالاصطلاحى

الأوائلالمسلمينجمهورعندالشائعالاستعمالفيفهيالسثة،وكذلك

منلهاشفهيةرواياتوجودعنالنظربصرفشرعيئاودينيبفرضترتبط

يخطئأنالعجيبمنوليس.عمليةلقواعدخلاصة:هيأخرىومرة.عدمه

لذلك،والسنةالحديث:للفظينالاصطلاحيالمعنىيعرفلملأنهجولدتسيهر

.الموضوعفييخلطتراه

إلم!أضيفما9:الاصطلاحوفيوالخبر.الجديد،:اللغةفيفالحديث

فيجاء."خلقيأوخققيؤض!أوتقريير،أوفعلأوقوليمن-!الئبيئ

هذهأنإاعلموالأثر:والخبرالحديثماهيةعنالكلامعندالتحديثقواعد

وأفعلآاوقولآ!مم!التبيئإلمطأضيفمامعنىعلىالمحذثينعندمزادفةالئلاثة

وعلى.خبرآوالمرفوعأثرآ،الموقوفيسقونخراسانوفقهاء،صفةأوتقريرآ

")1(.المصنفينمنكثيرجرىالتفرقةهذه

الدينمحيبتحقيق16/الأفكارتوضيح:الصنعافي،انظر61صالتحديثقواعد:-القاسمي)1(

62صالنقدمنهجعز:الديننررشاكر،أحمدبتحقيق،3صالألمةاليوطي:الحميد،عبد

.م9791دثق2ط/الفكر،دار
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يشعرالئبيئ"منالشفهي"الإبلاغهو:الحديثإنتسيهرجولدوقول

وهو،وتقريرهعملهعنالنظربصرف!ك!هالئبيئمنالقولمجرديريدبأنه

الطريقة:اللغةفيوالسنة."الحديثعلماءعليهاصطلحمايخالفهذابصنعه

قولهم:منوأصلها،المسلوكةالطريقةفهيلغةأمالا:الشوكانييقول.المسلوكة

وقال.طريقآأيشئآفيهيؤثزحتىعليهامررتهإذابالمسنالشيءسننث

سشت:قولهممنبالإدامةالأمرمعناهشنة،:فقولنا،الدواممعناها:الكسائي

إليها،انصرفتأطلقتفإذاالمحمودةأصلهاالخطاب!:قال.صئهواليتإذاالماء

منوأجرأجرهافلهحسنةسنةسنقن:كقولهمقيدةغيرهافيتستعملوقد

غيئقنووزروزرقاعليهكانسيئةسنةشنوقن،القيامةيويمإلمطبهاغيئ

")1()2(.القيامةيومإلىبها

وأفعلأوقوليمنيت!يروالتبيئعنأثز"ما:المحدثيناصطلاحفيوالسنة

اصطلاحوفي.الحديثترادفبهذاوهي")3(خلقيةصفيماأوتقريير،

يذكرونولاتقريرإ)4(أوفعلأوقوليمن!التبيئإلىأضيف"ما:الأصوليين

تشريعيآ.مصدرآاعتبارهافيهايبحثونلأنهموذلكحدودها،فيالصفة

ذلكفيوهم،بالصفةيثبتولاالتقرييرأوالفعلأوبالقوليتثبتوالتشريع

الهاديالإماميك!الرسولعنبحثواإنماهؤلاءلأنالحديثأهليخالفون

وأفعالهأقوالهمنبهيئصلماكلفنقلواوقدوةلناأسوةانهعنهاللهأخبرالذي

وهيلا.أمشرعيبحكمذلكتعلقسواءوسماتهوشمائلهوأخلاقهوتقريراته

البدعةيقابلماعلىوتطلق،بواجبليسماعل"تطلقالفقهاء:اصطلاحفي

33.صالفحولارشاد:الوكافي)1(

سننه.مقدمةفيماجةوابن(الزكاة)كتابفيوالنسافي(العلم)كتابفيمسلمأخرجه)2(

28.صالنقدمنهج:العتر،53صالإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة:السباعي)ر(

53.صومكانتهاالسنة:السباعي)4(
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")1(.السنةأهلمنفلان:كقولهم

كلامه:منمواطنأربعةفيالمقامهذافيتسيهرجولدعلىوالرذ

فيالخلافأنيظنجعلهالمسلمينباصطلاحاتالتزامهعدم:الأول

عندالتفكيرفيالاضطرابمننوعهو)سنة(و)حديث(لفظمعاني

يعتبرلمأنهفظهرقليلقبلاستوفيناهاقدالاصطلاحاتوهذه،المسلمين

.الاقترابحتىمنهايقتربلمبل،القوماصطلاحات

يمنحهامماثلحديثللسنةيكونأنالضروريمنإليس:قوله:الثافي

الاستعمالفيإالسنة:ذلكقبلوقوله.الشرعيةيقصد"التصديق

أنهماحينفي،والسنةالحديثبينتفريقهإليهاجزهدعوى"..إلخ.الشائع

عنثابتةسنة:قولهمجاءهناومن.الأصولييناصطلاحفيواحدبمعنى

عنه.ثابتةغيروسنةف،الرسول

وأفعلهأوالشئذلكقالأنهجم!دالكريمالرسولعنثبتلأنهفالأؤل

الذيالشريفالحديثوجودهولمج!التبيئعنذلكثبوتوطريقة،أقره

فعلآأوقولآالئبيئعنحديثآنجدلملأنه:والثانية،عليهويشهدذلكيتضقن

ملزمة.غيىسنةبذلكفهييؤكدهاتقريرآأو

دليلكلها،السنةوهكذاكذا،السنةومنكذا،السنة:قيلإذاوكذلك

.الوجوهمنبوجه!التبيئعنثابتذلكلأنملنرلمشرعي

وبذلكيثبتها،ماتستلزملا(السنة)هكذاعبارةأنيظنوجولدتسيهر

أنهالرجلهذافهمفسادعلىوالدليل،غيرهسنةمعالكريمالئبيئسنةتتكافأ

البكزتزوج"اذا:أنسيقولوفيهداود،أبورواهالذيمالكبنأنسخبرينقل

يلاتةأبوقال.ثلاثآ"عندهاأقامالثيحتتزؤجصاذاسبعآ،عندهاأقامالثيبعك

33.صالفحولإرشاد:الثوكافي1()
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كذاال!تة:قالولكنهتقمذقت،زقغاإتهقلتؤولو:أنسعنالزاويوهو

إليهايئ!بحديثثمةليسآنهإوالمعنىهذا:نقلهبعدتسيهرجولد"يقول

القمحابب:توذلأنالفساد،ظاهروهذا،"سنةأتهاعلتؤخذأنيجبولكن

الصحيحعلىمرفوعكفهأشبههوماكذا،عننهيناأوبكذا،امزتاأوكذا،الشة

والنهي،الأمرلهمنإلىبظاهرهينصرفذلكمطققلأنالجمهورقالهالذي

نأأو،غيزهالأمزيكونأنواحتمالجمد،اللهرسولوهوسنتهاتباعيجبومن

ال!تة،منقولهم)إن(:التحديث)قواعدصاحبيقولفبعيد.غيرهسنةيراد

وقدسيماولاالئبوي،الهديتبليغفيالئفتنيمنهوونحو!ا،نؤمر،كناأو

،الأقواللاالأفعالسننمن،السنةمنأوأمرنا،:فيهقيلالذيالحكميكون

المسائلعنالعالميجيبماوكئيرآ،المقاملضيقأوإيجازأ،ذلكيقولونوقد

منذكرنالماكذا،الستةمن:بقولهبحروفهويحفظهالمرفوعحديثهايعلمالتي

ظاهر")1(.وهوولغيرهاالوجوه

سنةبل،المستشرقيدعيكماشةمجردليسأنسخبرأنيؤكدوالذي

قال:فيهقالواعنهجماعةمرفوعآرواهقدهذاأنسخبرأن!الئبيئعنثابتة

وصحيحعوانةأببوصحيحالإسماعيليومستخرجالبيهقيفيكما!،التبيئ

)2(.والدارقطنيوالدراميحبانابن

إأن:سلمةأمعنرويءجميماعنهثابتةسنةأنسخبرأنيؤكدوالذي

أهلكعكهوانبكليسإنه:وقالأيامثلاثةعندهاأقامتزوجهالما!كتييمالئبيئ

لنسائي")3(.سبعتصىانلكسبعتشئتفإن

6191.الحلبيالباىمطبعة2ط/البيطار،تحقيق46).التحديثقواعد:القاسمي)1(

.7391بيىوتالجيلدار6037/الأوطارنيل:فيالشوكا)2(

وابنالبكر(عندالمقامباب،النكاح)كتابسننهفيداودوأبو،12(/)الرضاعمسلمأخرجه)3(

(.والثيبالبكرعلىالإقامةباب،النكاح)كتابماجة
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ال!ئة!معماحديثيتعارضأنجدآالممكنإومن:قوله:الثالث

لصدر(التنقيحعل)التوضيحكتابمننقلهابعبارةذلكعلىمستشهدآ

قول،"والإجماعوال!نةللقياسنحالفالحديثإهذافيها:جاء.الشريعة

فاسد.

ثمومن،ال!نةمعالحديثتعارضإمكانالعبارةهذهمنفهمفكاته

لماالعبارةصاحبكلامفيالتظردفقلووجولدتسيهر.متغايرانشيئانفهما

.قالماقال

والسنةللقياسمخالف:بأنهالشريعةصدريصفهالذيوالحديث

الفقه.أصولكتبفيمشهورحديثوهو)المصزاة(حديثهووالإجماع

حتىحلبهاوتركالناقةأوالشاةأخلافربطداهي:الشافعيقالكماوالتصرية

كثرةمنيرىلماثمنهافيفيزيدعادتهاذلكأنالمشتريفيظنفيكثزلبنهايجتمع

والإجماعوالسنةللقياسالحديثهذامخالفةصحةعنالنظروبصرف،لبنها"

الاستزادةشاءلمنويمكنذلكفيالنظزالشوكاف!أطالوقد-بطلانهأو

بقوله:ذلكيشرحنفشهالشريعةصدزفإن-الأوطار)1(نيلإلم!الرجوع

العدوانضمانتقديزأنالصحيحللقياسمخالفأالحديثهذاكون"ووجه

غقي!قآغتذوأغققكتمآغتذىقتنيأتعالم!:قولهوهوبالكتابثابتبالمثل

إمن!ك!ه:قولهوهوبالسنةثابتبالقيمةوتقديرهأغقيكتمآكتذىقاييملي

ثابتوكلاهماموسرآإ،كانإنضريكهنصيثعليهفؤتمعبدفيلهشقصآأعتق

أ)2(.العينفواتعندالقيمةأوالمثلوجوبعلالمنعقدبالإجماع

واحدآمعنىإلأيحتمللاال!نةمعماحديثتعارضأنترىأنتوها

الاختلافظاهرهاالتيوالأحاديثآخر.حديثمعحديثاختلافوهو

5.327/الأوطارنيل:الركافي1()

هـ.ا322الخيريةالمطبحة2253/التنقيحعلىالتوضح:الثريعةصدر)2(
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لاما:والثافيبهما.العملويجبفيتعينبينهما،الجمعأمكنماأحدهما:قسمان

عملناصىالا،قدمناهناسخآأحدهماعلمنافإن،بوجهبينهماالجمعيمكن

وقدالسندباعتبارالترجيحيكونفقد.متعددةالترجيحووجوه.بالراجح

،خارجامرباعتباريكونوقدالمدلولباعتباريكونوقدالمتنباعتباريكون

كتابهفيالترجيحوجوهعلىالكلامفيالحازميأفاضوقد.أنواعأربعةهذه

منالفقهأصولفيكتابيخلويكادولا()1(،والمنسوخالناسخفي)الاعتبار

يحتمللاحيثهناذلكإلم!الإشارةوتكفي،والترجيحللتعارضمبحث

هذا.منأكثرالمقام

،الثوريسفيان:أعلامفقهاءثلاثةبينالمهديابن"يميز:قوله:الرابع

فيإمامآوليسالحديثفيإمامآكانالأؤل:بقولهأنسبنومالك،والأوزاعي

إمامآمالكوكان،الحديثفيب!ماموليسال!تةفيإمامأكانوالثاني.ال!تة

كانإته:حنيفةأبيصاحبيوسفأببعنقيلالطريقةوبنفسجميعآ.فيهما

فيتسيهرجولديسوقهفاسدآخردليل،!سنةوصاحبحديثصاحب

آخر.شئوالحديثشيءال!نةأنوهينظرهوجهةعنالدفاعمعرض

الثمبهة:هذهبيانوإليكيقرأمايفهملاالرجلهذاإنوالحقيقة

مهديابنيمئزوفيه2(،الموطالمعلىشرحهفيالزرقانينقلهالخبر

وهو،المذكورينالثلاثةالأئمةبينهـ(ا89)تالبصريسعيدأبوالزحمنعبد

تسيهر.جولدتوهمكماالمهدقيابنلامهديابن

فيإمامآكانالثوريسفيانأنمنمهديابنيريدهالذيوالمعنى

منالمعروفهووهذا،فقيهغيرمحذثأكانأنهأقيالسنةفيإمامآوليسالحديث

..6691حمص،1ط/حاكميراتبتعليق-23ااصوالمنسوخالناصخفيالاتجار:الحازمي)1(

هـ.ا031القاهرة14/الموطأشرخ:الزرقافي)2(
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وكذلك)1(.الحديثعلمفيالمؤمنينأميريعدكانالذيالثوريحال

أهلكان9:الذهبيقال،مذهبصاحمتفقهيآكونهعنهفالمشهور،الأوزاعي

العارفونفنيثمالدهر،منمدةالأوزاعيمذهبعلىالأندلسأهلثمالشام

روىوقد،الروايةأهلمنوكان")2(،الخلافكتبفييوجدمامنهوبقيئبه

،والبخاريوالثوريكأحمدالحديثفيالإمامةدرجةيبلغولمكثير،خلقعنه

فيهماإمامأكانمالكأإنقوئهوأما.مهديابنكلاممنالمقصودوهووغيرهم

إمامآكانفقدعنهاللهرضيمالكالإمامحالمنالمشهورهوفذلكجميعآ،

وفضلآكثير،خلقبفقههيتمذهبمشهورةكبيرةفقهيةمدرسةصاحبفقهيآ

الإماميقول)3(.بذلكلهشهذوقديجارى،لاالحديثفيإمامفهوذلكعن

طولإحداها:،لغيرهاجتمعتعلمتهامامناقبلمالكاتفق"وقد:الذهبي

عكلأئمةااتفاق:وثالثها،العلموسعةوالفهمالثاقبالذهن:وثانيتهاالعمر،

السنن،واتباعهوعدالتهدينهعلتجفعهمورابعتها:،الروايةصحيححخةأنه

")4(.قواعدهوصحةوالفتوىالفقهفيتقدمهوخامستها:

بينيسؤيأنيريدلاجولدتسيهرأنالمقامهذافيالكلاموخلاصة

نأظاهرهاوجملعباراتالتقاطفيوسعهماذلكفيباذلآ،والسنةالحديث

،دعواهصحةعلىشواهدتنفعتلكأنفيحسبمتغايرانوالسنةالحديث

بهذايريدوكأنه.فهمهسوءعلىشاهدأتكونأنالأتنفعلاالواقعفيوهي

بهاألزمواابتدعوهاقواعدمنالمسلمونوضعهماهيالسنةأنالتفريق

كوخهاتتعدىلاوهيالنبوفيوالحديثالقرآنمصا!ثفيوجعلوهاأنفسهم

هـ.ا376آبادحيدر3ط/302-1702/الحفاظتذكرة:الذهبي)1(

1.182/السابقالممدر)2(

702-1.212/السابقالمصدر)3(

1/212.السابقالمصدر)4(
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فييشككهذاوبصنيعه،الشرعيةالأدلةمنرصيدلهاليسواختلافأابتكارآ

الإسلامي.الفقهفيالأثرأكبرلهتشريعيآمصدرأباعتبارهاالسئة

)7(

الجديدةالسنةطاعةالإسلاميةالجماعةعل"وكانتسيهر:جولديقول

الإسلاميوالمفهوم،أسلافهمبسننالوثنيونالعربيفعلكانكماوتوقيرها

سننلتتبعن:التبيئيقوللذلك،القديمةالعربيةالآراءمنمغذتةعبارةللسنة

..."قبلكمكانمن

!هه!ه!

منأسلافهملسننالجاهليةعربطاعةتماثللاللسنةالمسلمينطاعة

وجهين:

تعالمط:لقولهالكريمللرسولطاعةهيللسنةالمسلمينطاعة:الأول

فيتتزغغق!نينكزتيآلاؤاؤالىلرشوكآطغوأؤاآدلةاطيغوأتئؤأاةآللأينتايها)

هواللهإلمط"والزد:الشاطبيقالالنساء:95،.1(ؤآلزشوليآدل!إلىقز؟وةشىء

")1(،.وقالموتهبعدسنتهإلمطالزدهو!الرسولإلم!والزذ،الكتابإلىالرد

تعالم!:

من!:وقال63،،:النورأ(يختةئصيقثمانات!!غقئخايفونآللأينققتخذيى)

آلرشولاتنكئمةؤقآ):وقال08،،النساء:"أآدلةأطاغققذآلرشوكئل!

7،.:الخر!أقآنتهوأغنه!نكموقاقخذوة

طبيعةتقتضيهاطاعةهيأسلافهملسننالجاهليةعربطاعةالثافي:

عكفواولذلك.باطلأوحقسننكونهاعنالنظربصرفللأسلافالانتماء

.م7591بيروت2/طالممرفةداردراز،اللهعبدبتعليقا44/الموافقات:الشاطبي)1(
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خبرهموتعالم!تباركفيقض،عابدينلهاآباءهموجدوالأنهمالأوثانعبادةعلى

قائوأ531..:الأنبياءأ(غيديفقاتاءاتآةؤضذتآقائوأ!العزيز:كتابهفي

ؤضذتاتاتتبغتلقائوا!،74،:الشعراءأ"يقغنونكذايكتااتآةةؤضذتآتل

ثيريماةغكق!إناامؤغكتااتآةةتآؤخذاناقائؤأتل211،،:ألقمان(تآاتآةةغقتي

إنائرئوقآقاكند!برالاينقز!ؤفيقثيكينازشقتاتآؤكذايك!مقتذون

صص،،،ص
22-23،.:الزخرفأ(مقتذوتاثديريمةغكوانامؤاغلأءتااتآةتآؤضذ

للسنةالمسلمينطاعةإنتسيهرجولدقولفسادلكيظهرهناومن

سننطاعةفيالجاهليونيتبعهاكانالتيالطريقةبنفسكانتالجديدة

مننوعهووتعظيمهاللسئةالمسلمينتوقيرأنإلىبذلكيرميوهو،أسلافهم

لسننيتعضبونالذينالجاهليينصنيغذلكفيصنيعهمويشبهالتعضب،

قيدعليهاالخروجولاالسننتلكمخالفةلهميحقولا،مقيتبشكلأجدادهم

غيرللحقالتعفستأنوفاته.بعينهالجحودهوذلكفعلهمكانوإلأشبير

للباطل.التعضب

العربيةالآراءمنممغذتةعبارةللسنةالاسلامياوالمفهوم:وقوله

يذللأنيحسنلمالكلامهذاغرابةعنفضلآوهوأظهر.فسادهأالقديمة

العربعليهاتعارفالتيالأموربعضعلىأبقىالإسلامأنيريدولعفه.عليه

.المستشرقونيذكرهيفتأماوهولهم،نطمهاأنبعدقبله

محمدشأنذلكأومثل(:العرب)حضارةفييقوللوبونجوستاففهذا

فدعمهاأقومها،يبدوكانماالقديمةالعربنظممنيختاركيفعرفالذي

قامتالتيالعاداتجميعتنسخلممحقدشريعةولكنالذينيئ،بنفوذه

تمامآ،محددةالإسلامعليهاأبقىالتيالعاداتأوالأعرافوتلك111(.مقامها

الحلبي.البابمطبعة4ط/زعيتر،عادلترجمة382صالعربحضارة:لوبون)1(
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الإسلاميبقلمذلكمعوهي،الإسلاميةالتشريعاتمعشارعشرتبلغلاوهي

الأساسية.قواعدهمنقاعدةولاشرعيآدليلآتخال!ألأوهو،بشرطإلأعليها

الحكيتمالشارغوجدنااولهذا(:الإسلاميالفقه)أصولكتابصاحبيقول

لهم،نطقهاأنبعدالإسلامقبلالعربتعارفهاالتيالأمورمنالكثيريقر

بينالكفاءةومراعاة،والزواج،والقسامة،وال!لم،والإجارة،والزفنن،كالبيع

الزواجفي،والولاية،الإرثوبناء،القاتلعاقلةعلىالذيةوفرض،الزوجين

كالرباللبقاءيصلحلاالذيوالضارالفاسدإلأمنهايلغيولا،العصبةعلى

!)1(.الميراثمنالنساءوحرمانالبناتووأدوالميسر

اليهودمضاهاةمنأمتهحالىعليهستكونبمايك!ب!بقولهاستدلالهوأما

مخالفةيقتفيىوالحديثللتأكيد.(التبعنفيواللام،بهموالتشبهوالنصارى

الصراط)اقتضاءفيتيميةابنيقول.بهمالتشبهعنوالنهيالمشركين

أهلوهموالنصارىلليهودمضاهاةأمتهفيسيكونأنه"فأخبر(:المستقيم

عنينهىلمجي!هكانوقد.الأعاجموهموالروملفارسومضاهاة،الكتاب

أنهعنهتواترقدبلالأمةجميععنإخبارآهذاولشوهؤلاءبهؤلاءالشئه

،"الساعةتقومحتىالحقعلىظاهرةأمتيمنطائفةتزاللاة:قال

يغرسيزاللااللةأن9و،!ضلالةعلىالأمةهذهيجمعلاالله"أنث!:وأخبر

نألابدأنالمصذقبخبرهفعلم،"بطاعتهفيهيستعملهمغرسآالدينهذافي

وقولممحضأ،الإسلامدينهوالذيبهديهمتمسكونقولمأمتهفييكون

،النصارىدينشعبمنشعبةإلمطأواليهوددينشعبمنشعبةإلىمنحرفون

يكونقدبلأيضأ،يفسقلاقدبل،الانحرافبهذايكفرلاالزجلكانهـان

وهذاخطآ.يكونوقد،سيئةيكونوتدفسقآيكونوقدكفرأ،الانحراف

.9791بنغازييون!قارجامعةمثوراتا39صالإسلاميالفقهأصول:شعبانالدينزكي1()
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")1(.الشيطانويزينه،الطباعتتقاضاهأمرالانحراف

يستدذماالحديثفيليسإذاستدلالهفساد-اللهيرحمك-ترىأنتفها

وققماعواهنهعلىالكلاتميلقوندائماالقومهؤلاءشأنوهكذا،قالماعكبه

فاسد.بدليلجاءوكاستدلواص!اذا،عليهيذتلون

)81

جولدتسيهر:يقول

."السياسيالانشقاقأي،السياستةالبدعةبالحدثحقيقة"والمقصود

!لل!

كما-الاصطلاحفيالبدعةأنبطلانهووجه،منضبطغيرقولىوهذا

يقصدالشرعيةتضاهيمخترعةالدينفياطريقة:هي-بعدفيماسنرى

فيالشاطبيذلكذكر"سبحانهدثهالتعبدفيالمبالغةعليهابالسلوك

فيطريقةولكوخهاظاهر.خطأالسياسييماالبدعةعلوقضزقا(،)الاعتصام

فيالحدثضروبكلتشمل،شرعيةأصوللهاليس:أي؟مخترعةالدين

سياسةمنالإسلاميةالنظمأشكالكلوتمشوغ!يرهاعباداتمنالدين

الشرعية.الأدلةالمسائلهذهكلفيالأصللأن،وأخلاقواجتماعواقتصاد

أسطر:بضعةبعدفقال،ذلكيجهللمجولدتسيهرأنهذاكلمنوالأعجب

الابتداعبمعنىمبكرةفترةمنذ()الحدثكلمةاستخدمتالواقعإوفي

القارئيضيعوهكذاأؤته،يهدمكلامهآخرأنكيفترىأنتإفهاالعبادةفي

وكأن،"الواقعوفي9:أخرىتارةوقوله"حقيقته"والمقصودتارةقولهبين

.تجتمعانلاضرتانوالواقعالحقيقة

.و)05المحمديةالنةمطبعة2ط/الفقيحامدتحقيق،6صالمستقيمالصراط:اقتضاءتيمةابن1()
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بذرتالذيالسياسيللخلافنتيجةأنههوإليهيصلأنيريدماوكل

.تحدثقدلفوضىحسماالأحاديثهذهوضغتبذوره

أخذثوقنشجزها،يقالعفلاالمدينةالئبيئحزتمالقوللهذاوطبقأ9:يقول

قولهعندكتابههامقفيويشير"أجمعونوالناس!والملائكةاللهتغتهخذثآفيها

يخلصثممحدثآ(،آوىمنإثمباب،الاعتصام)كتابالبخاريروايةإلم!هذا

يريدفكأنهمقمحةعبارةاللعنقبلمحدثآ(آوى)ومنعبارةأنإلم!كتابهمتنفي

الرواية.فيالاضطرابقبيلمنهوأوبالحديثعبثتاليدأنيبينأن

!عل!ه!

غابتحديثيةبمسألةلأذكرههنيهةهنابهأق!أنالكريمالقارئليليأذن

العلمبهذادرايةلهمليستممن-بهاالكثيرينجهلأنكماجولدتسيهر.عن

ومذهب.الثقاتزيادة:هيالمسألةوهذه.جسيمخطأفيأوقعهم-الشريف

فيالبغدادىالخطيبحكاه،الثقةزيادةقبولالحديثوأهلالفقهاءمنالجمهور

:)2(أقسامثلاثةإلىالثقةبهينفردماالصلاحابنق!موقد()1(.)الكفاية

الشاذ.وهوالرذحكمهفهذاالثقاتسائررواهلمامنافيأنحالفآيقعأن-ا

الذيكالحديث،غيرهرواهلماأصلأومخالفةمنافاةفيهيكونلاأن2-

.مقبولفهذاأصلآبمخالفةالغل!رواهلمافيهتغزض!ولاثقةجملتهبروايةتفزد

سائريذكرهالمحديثفيلفظزيادةمثلالمرتبتينهاتينبينيقعما3-

.رواهمن

هـ.ا337الدكنآبادحيدر425صالروايةأصولفيالكفاية:البغداديالخطيب)1(

1.9691،ط/بالمدينةالملفيةالمكتة،عثمانالزحمنعبدتحقيقا12صالمفدمة:الصلاحابن)2(

-701-



صحيحه:منموضعينفيالبخاريأخرجهبصددهنحنالذيوالحديث

إحدثنا:محدثأآوىمنإثمباب،الاعتصامكتابفيجاء:الأول

أحرم:لأنسقلت:قالعاصمحدثناالواحدعبدحدثناإسماعيلبنموسى

ومنشجرها،يقطعلاكذاإلىكذابينمانعم:قال؟المدينةءلمج!داللهرسول

عاصم:قال.أجمعينوالناسوملائكتهاللهلعنةفعليهحدثآفيهاأحدث

لمخدثآ!.آوىأو:قالأنهأنسبنموسىفأخبرفي

قالالنعمانأبوحدثنا9:المدينةحرمباب،المدينةفضائلكتابفيجاء:الئافي

اللهرضيأنسعنالأحولالزحمنعبدأبوعاصمحدثنا:قاليزيدبنثابتحدثنا

لمجذثولاشخرهايقالعلاكذا،إلمطكذامنخزلمالمدينة:قال!رالتبيئعنعنه

".أجمعينوالناسوملائكتهاللهلعنةفعليهحدثأفيهاأخذثمن،إخذثفيها

(.المناسك)كتابفيمسلمأخرجههذاأنسوحديث

آوىأو:قولهيعني-الزيادةهذه"و()1(:القارئ)عمدةفيالعينييقول

جاءتالزيادةهذهأنهكما،داأنسمنيسمعهالمعاصماأنإلأصحيحة-محدثآ

ذلك.بعدجولدتسيهرذكرهاالتيطالبأبببنعليخطبةفي

)151

حرلمإالمدينةتسيهر:جولدأوردهاالتيطالبأبيبنعليخطبةفيجاء

أخرىروايةثمةأنإلى)96(رتمالهامشفييشيرثم.كذا!إلىغئربينما

حيز،بالمدينةليسوهوثور،جبلؤبكروثؤر.غئربينماحرمالمدينة:فيها

."الحديثفيذكرهيؤولونجعلهممماالمفسرين

!هه!ه!

228.:15القارئعمدة:العيني)()
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مسلموروايةوغيرهما،الشيخانأخرجهاهذهطالبأبببنعليوخطبة

ففيها:البخاريروايةوأما.وثورعيربينماحرمالمدينةفيها:جاءالتيهي

كذا.إلمطعيىبينماحرمالمدينة

عمدةفيالعينييقولالعلماء.حيزهنا)ثور(جبلذكرأنأنكرولا

المدينةأهللأنعمدأأسقطهاالبخاريأن!والظاهرالمنير:عننقلآالقارئ

البخارفيعندتحققفلما.بمكةثورص!انماثورآ،يسمىجبلبهايكونأنينكرون

ذإكذا"إلىعير"منبقولهيعنيمقتدوهو،الحديثبقيةوذكر،أسقطهوهمأنه

وقد.انتهى.النهاية!حكمفيسنحلإشكاليتركفلاحكمبهايتعلقالبداءة

ليسوقالوا:وثورآعيرآأعنيالكلمتينهاتنوغيرهالرهريمصعبأنكر

ذإبياضآمكانهتركمنومنهم.بمكةعير:مصعبوقالثور.ولاعيىبالمدينة

يأ)قلتأحد.إلمطعيرمنالحديثكانعبيد:أبووقالذكرهفيالخطأاعتقدوا

إلم!مسلمعندووقعالثانيإبهامعككلهاالبخاريرواياتاتفقت(:العيني

المحكموفي.معروفف!نهبالمدينةعيرلإنكارمعنىلا:عياضوقال)ثور(.

")1(.معروفالمدينةبقربجبلاسمعيى:والمثلث

أنهاجولدتسيهرحسبوالتيالحديثأهلفيهاوقعالتيالحيرةوهذه

عظمعلالأمرحقيقةفيتدذ،بذلكيصزحلملىانالحديثفيللطعنقطتة

لمثلكانلماولولاهمتحزيهم،وكثرةنظرهمودقةالحديثأهلاهتمام

واستبدال)ثور(كلمةبأسقاطهالبخارئإنثمذلك،إلمطينتبهأنجولدتسيهر

لأنها،الروايةعلىحرصلهامسلموبذكر،الدرايةعلىحرصبهاكذالفظة

فيداودكأبيالسننأصحابمنغيرهروايتهافيشاركهوقد،وردتهكذا

هذهحذفيشألمعنهاللهرضيفهو(المدينةحرمباب،المناسك)كتابسننه

المشهورغير)ثور(جبلاسمهالمدينةفيجبلبوجوديعلملمأنهلمجرداللفظة

والجزء.والصفحةالابقالمصدر1()
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بالفعل.ثورجبلاسمهالمدينةفيجبلآهنالكإنثم.بمكة

الصحيحالحديثومنه،بالمدينةجبل"وثور:قاموسهفيالفيروزيقول

منوغيرهسلامبنعبيدأبيقولوأماثور(.إلمطعيربينماحرم)المدينة

بمكة،هوإنماثورآلأنأحد،إلىوالصوابتصحيفهذاإن:الأعلاماكابر

عبدمحمدأبيالحافظعنالزاهدالشيخالبعليالشجاعأخبرنيلماجيد،فغير

ثور،:لهيقالصغيرآجبلآورائهإلىجانحآأحل!جذاءأن:البصريالسلام

نأاخبرنيفكلالأرضبتلكالعارفينالعربمنطوائفعنهسؤاليوتكزر

الثقةالحافظوالدهعنالمطريالدينعفيفالشيخإلم!كتبولمائور.اسمه

أهليعرفهثورآيسمىمدؤرأصغيرأجبلآشماليهعنأحدخلفإن:قال

إ)1(.سلفعنخلفآالمدينة

)11(

.أالصحيفةفيللمدينةذكريأتلمأخرىروايةإوفي:الهامشفيجاء

الدرامي.سننعلىتسيهرجولدأحالوقد

!لل!ي!

التيعنهاللهرضيعليخطبةفيذكرهاجاءالتيالصحيفةهنايعنيوهو

نأالأ،المتنترجمةفيكاملةورودهاسبقوقد،أبيهعنالتيميإبراهيمرواها

سننهفيالدرامياخرجهفما.والصوابالدقةيتحرىلاكعادتهجولدتسيهر

قالجحيفةأبماعن:فيهجاءبالكافر(المسلميقتللاباب،الديات)كتاب

الله؟كتابفيماإلاالوحيمنشيئآعلمتهلالمؤمنينأميريا:لعليقلتة

فيلرجلاللهيعطيهفهماالأأعلمهماالنسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا.:قال

)ثور(.مادة،المحيطالقاموص:آباديالفيروز())
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وفكان،العقل:قال؟الصحيفةفيوما:قلت.الصحيفةهذهفيوما،القرآن

الئخاركثأخرجههذاجحيفةأبيوخبر."بمشركمسلميقتللاوأنالأسير،

فيأخرىومرة(العلمكتابةباب،العلم)الكتابفيمرة.مرتينصحيحهفي

،الديات)كتابسننهفيالترمذيوأخرجهالأسير(،فكانبابالجهاد،)كتاب

سقوطبابالقسامة،)كتابفيوالنسائيبكافر(،مسلمئقتللاجاءماباب

مسلميقتللاباب،الديات)كتابماجةوابنللكافر(،المسلممنالقود

يسألفالأولى.التيميإبراهيموروايةجحيفةأبيروايةبينفرقوثمةبكافر(

أبيهعنالتيميإبراهيمفيهايذكروالثانية،عنهاللهرضيعليآجحيفةأبوفيها

عليجوابفيجاءصرانواحد،الروايتينكلتافيالصحيفةومحتوىلعليخطبة

أبيخبرفيالمدينةذكرعدمأنجولدتسيهرفح!سبمختصرآ،جحيفةلأبي

نأفاتهإذهذاحسبانهفيواهموهو،الروايتينكلتافيللطعنيدفعهجحيفة

فيالبغداديوللخطيب.الطويلالحديثبعضبذكريكتفيقدالراوي

بإيجاز:)1(أنقلهمفيدكلامالروايةاختصار

التعتديتتملاوأمير،،وشرط،حكيممعرفةالخبرمنحددتفيماكان-إذا)1(

ويحرم،تمامهعلنقلهيجبفإنه،وجههعكبروايتهإلأبالخبروالمراد

تركأذلكيكونأنبينفرقفلابهإلأيتئملابالخبرالقصدلأن،حذفه

هوآخرفرضلنقلتركآأو،الصلاةأفعالبعضكنقلالعبادةلنقل

هذاوعكونحوها.،الطهارةوجوبنقلكتركالعبادةصحةفيشرط

الحديث.اختصاريحللا:قالقنقوذلمجملالوجه

رواهبمالهتعلقلاوأمرأأخرىلعبارةمتضمنأالخبرمنالمتروككان)2(-إذا

وحذفالنقصانعلىالحديثروايةللمتحدثجازفيهشرطآوليس

تعلقلامنفصلتينعبارتينمتضمنينخبرينمقامذلكوقام،بعضه

)ثور(.مادة.المحيطالقاموس:آباديالفيروز)1(

-111-



.لأخرىبالأحدهما

غلباذاتامآقبلمنلهرواهقدكانلمنناقصأيرويهأنللمحذثيجوز-)3(

الأمروالتباسنسيانهخافإنفأما.لهوذاكربتمامهلهحافأأنهظنهعلى

ناقصآومرةتامآمرةرواهإنوكذا.كاملآإلألهيرويهأنيجزلمعليه

لقلةالثانيفينسيأنهأو،يسمعهلمماالخبرفيزادبأنهيتقتمأنوخاف

نفسه.عنالظنةهذهينفيأنعليهوجبغلطهوكثرةضبطه

بعضكحذفالمعنىبهيتغيرلاشيئآالحديثمنالنقصانكانوإن)4(-

يغيرهلاوماالمعنىيغيزلمامحضلعالموواعوالراويوالألفاظالحروف

علىالروايةأجازمنقولعللهسائغذلكف!ن،والنقصانالزيادةمن

ذلك.يجزلممندونالمعنى

ولمالمسألةهذهضبطواالمحذثينأنكيف-اللهيرحمك-ترىأنتفها

العلم.بهذالهشأنلامنيظنقدكمااتفقكيفمايتركوها

)كتابسننهفيداودأبوأخرجهماهناموقفنافيهذايوضحوالذي

والأشترأنا:انطلقتقالعبادبنقيسعنبالكافر(المسلمإيقادباب،الديات

التاسإلمطيعهدهلمشيئأع!ماللهرسوذإليكغقذإهلفقلنا:ا!،ىلبإلى

أحمد:وقالكتابآ،فأخرج:قالمسذد:قال.هذاكتابيفيماإلألا.:قال؟عامة

منعليدوهم،دماؤهمتكافأ"المؤمنون:فيهف!ذا،سيفهقرابمنكتابأ

فيعهدذوولابكافير،مؤمنيقتللاألا،أدناهمبذمتهموش!عى،سواهم

فعليهمحدثآ،آوىأوحدثآأحدثومن،نفسهفعلىحدثآأحدثمن.عهده

".أجمعينوالناسوملائكتهاللهلعنة
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)12(

المسلمحياةفيفعالآمبدأباعتبارهاال!نيماسلطان"إنجولدتسيهر:يقول

:بأنتقولالتيالقاعدةوعغتالأولالقرننهايةوفي،الإسلام!ذتمقديم

ذلك،عنوفضلآ،"السنةعلىبقاضيىالقرآنوليس،القرآنعلقاضية"السنة

نأاستنتاجإلىتقودمختلفةزمنيةفتراتمنالمأخوذةالشواهدمقارنةفإن

الدينية-للدوائرالنظريةالآراءالاعتبارفيالأخذمع-للسنةالممنوحةالسلطة

."الزمنمعباستمرارتزايدتقد

ه!!ك!

نفوسفيلهوىالقرآنعلىغفتتالسنةإن:يقولالرجلهذاحاللسان

نأفالظاهر.الوضاعونفيهيرتعخصبلمجالخلقذلكوفي،المتعصبين

للسنةتغليبهوالقرآنعلقاضيةالسنة:قولهممنفهمجولدتسيهر

خ!يست.كماالموضوعوليس،القرآنعلىوتقديمها

،الأخرىالتشريعبمصادرمماثلاهتماميقابلهبالسنةالاهتماموتزايد

فيوتوضعتنطمثمبسيطةتبدأفهي،العلومفيحتىحدوثهطبيعيوهذا

بأستنباطوانتهاءوتدوينهاجمعهامنابتداء،ال!ئةكذلكوقواعذ،أصولي

التشريع.مصادرمنمهمامصدرأباعتبارهامنهاالشرعيةالأحكام

أفي-"وأخرج(:بالسنةالاحتجاجفيالجنة)مفتاحفيالسيوطييقول

.القرآنإلم!السنةمنالسنةإلم!أحوجالقرآنقال:مكحولعن-البيهقي

علىقاضية:السنةقالكثيرأبيبنيحيىعنوأخرجمنصور.بنسعيدأخرجه

منصور.بنوسعيدالذارميأخرجه.السنةعلىقاضيآالكتابوليسالكتاب

كمااللهعنالبيانمقامأقيمتالكتابمعالسنةأنذلكومعنى:البيهقيقال

نألا44(:النحلأ!إتهتمئتركقايلنايرلئتئنآلذتحزإقيكؤانزتتآ):اللهقال
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إلىالقرآناحتياجمعنىأنوالحاصلقلت:.الكتابيخالفالسننمنشيئآ

منإلىتحتاجكنوزألوجازتهفيهلأنلمجملاته،ومفضلةلهمبينةأنهاال!تة

كونمعنىوهولمجم!،عليهالمنرلىهوذلكوفيبرزهاخباياهمخفايايعرف

بنفسهابينةلأنهاعليها،قاضيآولاللسنةمبيآالقرآنوليس،عليهقاضيةال!ئة

يكونأنالشرحوشأنلهشرحلأنهاالإعجازفيالقرآنحذإلم!تصللمإذ

")1(.المشروحمنوأبسطوأبينأوضخ

ليسالكتابعلىالشتةقضاء"إن(:)الموافقاتفيالشاطبيويقول

الكتابعلقاضيةالسنيماكودقفمعنى...الكتابداطراحعليهتقديمهابمعنى

")2(.لهفتتتةأنها

قال.القرآنفيتردلمكثيرةأحكامعلىنضتلأنهابالسنةالاهتماموتزايد

فيعليهاينضلم،كثرةتحمىلاأشياءالسنةفيأنعلىدذالأستقراء"إن:الشاطبي

يذوكل،الأهليةالحمروتحريمخالتها،أوعمتهاعلالمرأةنكاحكتحريم،القرآن

بكافر!)3(.مسلميقتللاوأنالأسير،وفكاك،والعقل،السباعمنناب

وإنما،اتفقوكيفماعبثأيكنلمبالسنةالمتزايدالاهتماتمأنيتضحوبهذا

أظهرناها.لأسباب

)131

الاختيارحريةأنيبينهـ(ا12)تمكحول"وقولتسيهر:جولديقول

نأحديمثوفي.للسنةالعمليالتطبيقفيالأولم!العهودفيبهامسموحأكان

منخاتمآولو"التمس:زوجهتفقرأنعكقادرأيكنلملرجلقالالتبيئ

.9791بالمدينةالإصلاميةالجامعةمتررات3،،ط/43-!صالجنةمفتاحةال!يوطي(1)

.401/الموافقات:الاطبي)2(

.461/السابقالمصدر3()
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بعضآالزوجةتعليمدان،الزوجينبينالعقدفيمهمعاملالمهرلأن.حديد"

حكتمبأنتردددونمكحولويصزحمهرآ.يكونلكييكفيالقرآنآياتمن

والشأن.العموموجهعكمقبولةقاعدةيكونأنحالبأيةيمكنلاالرسول

!ب!الرسولحكمبأنحريةفييمزحالذيهـ(أ24)تالرهريعندنفسه

بلكسابقةيؤخذأنيمكنولا،الصومبأحكاميتصلفيماللغايةمتساهل

هذهيستغلونالعلماءجعلالأمروهذا.للرسولخصيصةأنهعكيؤخذ

بهاالولعأوالسنةنحوالهوسيكبحواأنحاولواعندهابعدفيماالملاحظات

أ.السخفدرجةبلغالذي

ل!ك!ح!

هوسإلىيشيرمافيهماليسجولدتسيهراليهماأشاراللذانالخبران

فيما4العلمايستغقهمافيهماوليسيذعي،كماالسخفلدرجةالسنةنحوالمسلمين

يبحثيفتألافهوجولدتسيهر،عقلفيالأالهوسوما،الهوسهذالضبطبعد

.واحدةمرةولوأفلحوليته،النبويةالسنةفيللطعناستغلالهيمكنماكلعن

الهامثى،فيقالكماداودأبيسننفيفهوإليهأشارالذيالأولالخبرفأقا

،القرآنفضائلكتاب:)البخاريالصحيحينفيمخزجذلكعنفضلآوهو

وأما(،الصداقباب،النكاحكتاب:و)مسلمقلب(ظهرعنالقراءةباب

رسولبعدلأحدذلكليس9:قولهوهوعليهاعتمدالذيمكحولتصريح

داود.أبيعندإلأيوجدفلاأالله

يقول.عليهويرذقولهمنيؤخذتابعيئوهومكحولفقهمنوهذا

المنفعةجوازعلىيدذ-المذكورسهلحديثأي-إوالحديث:الشوكاني

.أالقرآنتعليمكانتولوصداقآ

ذلك،إلىأشاركماداود،أبيسننمنتسيهرجولدنقلهالثانيوالخبر

-115-



تغليظباب،الصومكتاب:)البخاريأيضآالصحيحينفيمخزجالخبروأصل

هذاذكرهالذيالرهريتصريحفيهماوليس(رمضاننهارفيالجماعتحريم

داود:أببسننمنالرهريوزيادةالخبرأنقلف!ننيلذلك،المستشرق

شأنك؟ما:فقال:هلكت:فقالعتن!الئبيئرجلأتى:قالهريرةأبي"عن

:قاللا،:قال؟رقبةتعتقماتجدفهل:قال،رمضانفيإمرأتيعلىوقعت:قال

تطعمأنتستطيعفهل:قاللا.:قال؟متتابعينشهرينتصومأنتستطيعفهل

:فقالثمر.فيهبعرقجمهالتبيئفأي!.اجلس:قاللا.:قال؟مسكينآستين

رسولفضحكمتا،أفقربيمتىأهللابتيهابينما،الثهرسوذيافقال.بهتصذق

"حدثنا:داودأبووقال."إياهمفأطعمه:قال.ئناياهبدتحتىءلمجي!الله

الحديثبهذاالرهريعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدثناعلي،بنالحسن

ذلكفعلرجلآأنفلو،خاصةلهرخصةهذاكانوإنما:الرهريزاد،بمعناه

التكفير".منبذلهيكنلماليوم

موضوعاتمنوالموضوع،مكحولرأيفيقيلمافيهيقالوهذا

التيوالعبارة.الشأنبهذاتعنىالتيالكتبفيإليهيرجعالفقهاءبينالخلاف

كماالعبارةعنمخزقة-الإنجليزيةالترجمةفي-الرهريعنتسيهرجولدنقلها

عنه.المنقولالأصلفيهي

جولديراهحتىالسننهذهبمثلالمسلمونيعملأنالهوسمنفهل

فيوهل؟جماحهوكبحالهوسهذالضبطتدفعالمسلمينللعلماءذريعةتسيهر

.!؟غرضهيخدممانقلهمااللذينالأثرينهذين
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)14(

متصلةبسلسلةالمتمئزةالسنة9بأخها:المتواترةالسنةجولدتسيهريعزلث

.،الرواةمن

ه!ه!!

التيالمباحثأخطرمنوالتعريف،المناطقةيقولكماإسميئتعريفوهذا

هنابهجاءالذيوالتعريفالخطأ.مواطنمنموطنوهو،المناظرةفيهاتجري

وهينخطوها،أنينبغيخطوةهنالكضلفسادهنعرأنوقبلفاسد،تعريف

صاجبتقلهل:وهي،التعريففيالمناظرةترتيبفيتقعخطوةأؤذ

؟عندهمنبهجاءأمذكرهالذيتعريقهالتعري!

تعريفأنهذايؤكدوالذي،منقولتعريفهأنإلم!ي!ثرلموجولدتسيهر

-كماذكرلماتمامأمغايرالشأنهذاأصحابوهمالحديثأهلعندالمتواتر

لمهذاتحققصماذا،عندهمنالتعريفبهذاجاءأنهذلكبعدفبقي-بعدسنرى

مشهور:هوكماأربعةوهي،التعريفصحةشروطفيمناقشتهإلألنايبق

بعقأفرابأنيتوقملئلاالمعزفأفرادمنقزبلكلجامعأيكونأنأ-

منه.ليستالمعرفي

فيه.المعزفغيرمنفربدخولمنمانعآيكونأن-2

النقيضين.واجتماع،والتسلسلكالدور،:المحاليستلزملاأ-3

العقل،عندوأيسزأوضخليكونالمعزفمنأجلىالتعريفيكونأن4-

المعزفإيضاحوهو،التعريفمنالمقصودالغرضالىموضلآذلكوليكون

للسامع.

والثاني،،الأول:وهي،الشروطهذهمنبثلاثةيأتلمأنهترىأنتفها
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ألبتةيندرجلا-الحديثأهلعندبتعريفهالمتواتز-لأنالأؤذفأقا.والرابع

الآحادأخباريمنعلاالتعريفهذافلأنالثافيوأما،التعريفهذاتحت

المقصوديحفقلمفلأنهالثالثوأمافيه،الدخولمنوالحسنكالصحيحالمتصلة

المعزف.منبأوضحليسولأنه،منه

:الاصطلاحفيالمتواترتعريفصاليك

بمخبره(،للعلمبنفسهمفيدجماعة)خبرهو)1(:الأصوليينعندالمتواتر

والواحد،خبرعناحتراز()جماعةووالآحاد،للمتواتركالجنس)خبر(فلفظة

متواترا،يكونلاف!نهالعلميفيدلاجماعةخبرعناحتراز(للعلم)مفيد

علىالصادققولىدذأو،العقلدليلوافقجماعةخبرعناحزاز(و)بنفسه

ف!نهبمخبرهلابخبرهمالعلمأفادجماعةخبرعناحترازو)بمخبره(،صدقهم

متواترا.يسمىلا

بصدقهمالعلميحصلقننقله)ماهو)2(:المحدثينعندوالمتواتر

أؤلهمنمثلهمعن،الكذبعلىتواطؤهميمكنلاجماعةيكونوابأن،ضرورة

عددالمصرفالعقلدونالحسإلم!استنادعنرواه)ماهوأو(آخرهإلى

إلمطالابتداءمنمثلهمعنرووهأوفقط،الكذبعلىتواطؤهمالعادةأحالت

التعريفاتفيالتواتروشروطأيضآ(.الحسقمنتهاهمروايةومشندالانتهاء

يلي:فيماتلخيصهايمكنالمذكورة

.الكذبعلىتواطؤهممعهيمنعخدإلم!الكثرةفيانتهواقديكونواأنأ-

ظانين.لابهأخبروابماعالمينيكونواأن2-

.الشروطهذهفيووسطهالخبرطرفايستويأن3-

022ا:الأحكام:الآمدي)1(

.146صالتحديثقواعد:القاسمي،انظر)2(
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العقل.دليلإلىلا،الحسإلم!مستندأعلمهميكونأن4-

جولدبعدمقدارفانظر،وشروطهالاصطلاحفيالتواترتعريفهوهذا

ذلك.عنتسيهر

)151

:المستشرقهذاويقول

معفيهاتستويمكانةإلىال!تةرفعأنعمومآملاحظتهتجدر!ومما

بهخكتممافكل،الاستدلالفيفأكئرأكثرتتزايدأخذتالتشريعفيالقرآن

هو-الهدىبسننالشرعيالمصطلحفييعرفماوهو-دينيةأمويىفيءسي!الئبيئ

جبريلأنللمؤمنينيبدوكماأو،القرآنأنهلوكماإليهأوجيئ،اللهبأمرحكم

الله.عندمنبهنزل

يؤخذلمالنبويةوالتطبيقاتالحديثيةللأحكامالإلهىالمصدروهذا

بنلعروةالعزيزعبدبنعمرقولذلكدليل،الأولىالعهودفيبالتسليم

ألوهيةفكرةتطورمعتبددتالشكوكهذهأنإلأ...."تقولمااعلم9الزبير:

بنمحمدحسمالثانيالقرنمنتصفوفي.والثالثالثانيالقرنينفيالحديث

بقوله:القرآنأحكامتئشخالسنةأحكامكانتإذامامشكلةالشيبانيالحسن

يرولمجائز"بالقبولالعلماءتقبلهاالتيالمشهورةبالسنةالكتابونسخ9

السنة،مصدرألوهيةفكرةعنقتيبةابنويدافعمثيرأ،الرأيهذاالشافعي

.الأسبابلذلكويقذم

ع!!!

:بيانإلم!تحتاجمسائلعدةهنا

بهصزح،القرآنمنمرتبيماوأقل،اللهمنوحيالسنةبأنالقولأولآ:
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تعالم!:لقولهيوهمنا،أنجولدتسيهريريدكماالمسلمونيختلقهولمنفسهالقرآن

هنا)ما(.و17:الحشرأ(قآنتفواغتة!نكتمؤقاقخذوةآلرشو4اتنكئمةؤقآأ

اللفظبعمومالعبرةأنإلأخاصةحادثةفينزلتو)نوالآية،العمومصيغمن

الأصوليين.عندمشهورهوكماالسبببخصوصلا

النجم:ا"ئوخىؤخىإلافؤإن!آقؤىغننيطقؤتا):تعالىولقوله

ذلكذكر،الاستدلالفيالمنرلكالوحيالنبويةالسنةأنذلكمن3،.ويفهم

المفسرين.أغلب

آلأ(آدفة!خيئكئمقاتيغوكأآدئةئجبونكنئزإنفل):تعالمطولقوله

ؤزشولهرآدلةقضىإذائؤيتمؤ،يئؤيزكأنؤتاأ:تعالىوقوله131:عمران

فيالآيةهذهنزلتوقد36(:الأحزاب1(اقيفييقآتحيزةقفئميكوناناتزا

لها!ي!الرسولأمرزينبعصتوقد.حارثةبنزيدمنءلمجزينبآتزويجه

الآية.هذهنزولبعد!هالرسوللأمرطاعةاستجابتثمالأمر،أولبنكاحه

ؤاثثثئصيغتمانأئيرتغقئخايفونآلذينققتخذيى):تعالىودقوده

آلل!زشوليفيتكتمكأنلقذا:تعالىولقوله163النور:أاييص(غذاب!عياتثم

التأشيفأفا.والتركالفعلفييكونوالتأسي21،:الأحزاب1"خشةاشؤة

فيالتأشيوأفا،فعلهأجلمنوجههعلىفعلهمثلتفعلأنفهوالغيربفعل

نأأجلمنوصفتهوجههعلالأفعالمنالآخرتركمامثلتزكفهو:الترك

القيود.منفيهماوجايخفىولاتيرك

ماامتثالترك:القولفيفالمخالفة.والفعلالقولفيفتكونالمخالفةوأما

الغيرفعلهمامثلفعلعنالعدولفهو:الفعلفيالمخالفةوأما.القولاقتضاه

وجوبه.مع

كتابفيمبسوطوالمتابعةوالمخالفةالتأسيشروطعنوالكلام
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التوسع.أرادلمن.للآمدي(الأحكامأصولفي)الإحكام

النساء:أ(آلرشوكؤاطيغوأآدلةاطيغوأءامنؤأآلذ-فئكأ!ا!:تعالم!ولقوله

سنته،مجموعوهيوتقريراتهأقوالهطاعةالأهناالرسوللطاعةمعنىولا95،

ولكانمعنىالعطفلهذاكانلماالثهطاعة!هالرسولبطاعةالمقصودكانولو

التكرار.منضربآ

شخزتتتفزلعتا!خكئوكخق!ؤيئوئ،ؤزتكقلآ!:تعالىولقوله

65،.:النساءأ!تشلمماؤئس!يئوأقضقتيماخزخاانف!يميتمقيتخذوألآثم

يعنيلا!تقولما"اعلمالزبير:بنلعروةالعزيزعبدبنعمرقول:ثانيآ

يوهمناأنأرادماوهو،ألبتةالوحيأشكالمنشكلالسنةبأنيسفملمعمرأن

والأمر.المترجمالنصمنموضعهفيتخريجهسبقوالحديث.المستشرقهذابه

)المنهلفيجاءوقد،قولهفييتثبتأنعروةمنطلبأنهظاهرهعمرمن

الرافعي:قال":السبكيلمحمودداود(أبيسننشرحفيالمورودالعذب

الراويليتذكر،والاستثباتالاحتياطالمقصودولكنالاتهامعلىمثلهيحمللا

عمرمنتنبيهفهوانتهى.!غلطأونسيانمنلهيعرضعساهماويجتئ!ت

بدونجبريلبنزولعروةيإخباراستبعادوكأنهيقولمماليتحققلعروة

فيالاحتياطمزيدإلىإشارة،جلالتهعظممعذلكفيعليهفأغلظالإسناد

أسندفلمايتعقده،لمدىان!ك!،اللهرسولعلىالكذبمحذورفييقعلئلاالرواية

عمرإ)1(.بهقغبشيرإلم!الحديثعروة

لمالخبريبلغهلمومنالخبر،يبلغهلملأنهعروةمنذلكأنكرعمرولعل

به.يكفف

يرىلاالشافعيئبأنيشير.!.الرأيهذاالشافعييرولم9:قولهثالئآ:

اهـ.351الاستقامةمطبحة1،ط/3192/المورودالحذبالمنهل:السبكي)1(
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منبرفتهالشافعيئكلاتمنقلولو.كذلكالأمروليس.بالسنةالقرآننسخ

الرذمؤونةلكفاناللسيوطي()الإتقانكتابوهوعليهأحالالذيالمصدر

حيث:الشافعي"وقال(:)الإتقانفيكماإليهأشارالذيالشافعيوقول.عليه

بالقرآنالسنةنسخوقعوحيثلها،عاضدقرآنفمعهابالسنةالقرآننسخوقع

جليآلنايظهرهذاومنوال!ئة")1(،القرآنتوافقليتبينلهعاضدةسنةفمعه

العاضد.وجوداشتراطمعبالتتةالقرآنبنسخالقائلينمنالشافعيأن

وابن."السنةمصدرألوهيةفكرةعنقتيبةابن!ويدافع:قولهرابعأ:

مابقدرالسنةمصدرألوهيةعنيدافعلا(الحديثمختلف)تأويلفيقتيبة

نأوجازبالكتابالكتابيئ!خأنجاز!وإذا:قتيبةابنيقول.المسألةيفضل

تباركاللهعنالسلامعليهجبريلبهايأتيهال!ةلأنبال!نيما،الكتاثيئ!خ

اللهوحيمنبناسخ،قرآنهوالذيتعالم!اللهكلاممنالمنسوخفيكونوتعالمط

عليهجبريلبهاأتاهسنة:ثلاثعندناوالسنن.بقرآنليسالذيوجلعر

يترخمقأنفلهفيها،رأيهباستعمالوأمرهيستهاأنلهاللهأباحوسنة،السلام

لعبدداذنهالرجالعلىالحريركتحريمهوالعذر،العفةحسبعلىشاءلمنفيها

به.كانتلعقةفيهعوفبنالزحمن

ذلكفيالفضيلةكانت،فعلناهنحنف!نتأديبآ،لناستهماالثالثةالسنة

")2(.اللهشاءإنعليناجناحفلاتركناهنحنهـان

كتبإلىذلكفيالرجوعويمكن،تفصيلهفيهنايستوعبلمقتيبةوابن

وأقسامها.لمجي!التبيئأفعالعنالكلامعندالفقهأصول

5191.الحلبيالابما،3ط221/الاتقان:السيوطي)1(

الأزهريةالكلياتمكتبةالنجار.زهريتحقيقا591-99الحديثمختلفتأويل:تتيبةابن)2(

.6691
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)16(

وأالهوسمنضرببأنهبالسنةالمسلميناهتمامتسيهرجولديصف

تتبعفيأنفسهميجهدونكانواالمسلمينوأنالسخفدرجةبلغالذيالولع

:يقول.السنةأحيا:عنهيقالأنأحدهمفيهيطمعماغايةوكانال!ن

لمج!ه،الئبيئيدعلىترئواالذينأولئكوهم-بال!لفالتشتاأخذكما9

بأنهالزجلتغتأصبحوبالتدريجفأكثر،أكثريتزايد-يقتدونبهوكانوا

الصالح.المجتمعفيالإكبارعلاماتأسمى(بالسلفالمتشبه)أيسلقيئ

كانالذينللسنةالمتعصبينقطعأأنجبالصورةبهذهللحياةوالنظر

عنوالبحث،وأصحابهي!الئبيئعاداتفيالشرعيةالأدلةعنالبحثهمهم

الأتقياءالسلفأعينفيالمنالكايةكانكما.النسيانخوفلتطبيقهاالمناسبات

الأولين.سنةأحيابأنهأحاهميئغتأنوالحكام

يغقلماكلأقيالعملئة،البدعةإلأالبدعةمنالمسلمالفقيايفهمولا

شيءأقيأوالذيني،فيسيماولا،وأصحابهىلمجيد!الزشولعهدمنمثاليغيرعلى

علىترتكزلمالتيالعقيد؟بدعيماإلىبالإضافة!شي!ر،الزسوليعهدفييالئقلم

أكثرفيوحتى،السنةنحوفيهوالمبالغالمتعصمثوالموق!حديثييما.أصولي

للبدعة.مماثلبتعفمبيقاتلابتذالا،الأمور

جديد،كليرفضونالقديمعلىالمحافظةفيالمغالينأنالمعلومومن

الشاكلة.هذهعلىيأتيوما،الطباعةإلم!بالإضافةالتبغوتعاطيالقهوةكشرب

وهذا.والشوكةال!كينلاستعمالاليومحتىتمامآيوفقوالمالمسلمونوالفقهاء

الذيالضاريموالحكيم،وصلابتهمأسلافهمصرامةإلىأصفهيرجعالموقف

الدوائر.هذهعننشأالبدعةجمذالحديثفيجاء
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نأيجبالفزةتلكإتانالاستعمالأوبالممارسةمعروفآيكنلمشيءوكل

فياليوميةللحياةالممكنيماالزاخ!شبلتنجحلمالبابهذاومنبالبدعيما،يوشتم

المناخلاستعمالف!نلذلك،بدائياجتماعيوضععلىتعؤدواقومعندالظهور

التيالبدعأقذيمقائمةفييضتفوغيىهاالموائدواستعمال،التنظيففيوالأشنان

معليتلائمالبدعةمفهومتعديلوجبولماكألمج.محمدزمانبعدظهرت

والبدعة،المحمودةالبدعةأوالحسنةالبدعةبينالتفريقظهرالعصور،متطلبات

صلاةفيعمزقوذروىأنسبنمالكإنحتى،المذمومةالبدعةاوالسيئة

لتؤهالمذكورالتفريقليصوغالشافعييأتيثم،"هذهالبدعةإنعمت:الزاويح

منالمحدثات9:بقولهواضحبشكلالمذمومةوالبدعةالمحمودةالبدعةبين

فهذهإجماعآأوأثرأأوسنةأوكتابآيخالفأخدثما:أحدهماضربانالأمور

هذا،منلواحدفيهخلافلاالخيرمنأخدثما:والثانية،الضلالةالبدعة

فييكنلمأنهمنالرغمعلى-التمييزهذاووجود."مذمومةغيرمحدثةوهذه

سن"من:يالتبيئقولفيذلكووجدشرعيآ،نضآيستلزم-دقيقنظريشكل

تقتفيى-الحديثيعني-العبارةوهذه.".سيئةسنةسنومن..حسنةسنة

لأولئكالفكريالتحررمنقليلوالمطلوبالزمانآخرإلمطجديدسننظهور

."الحسنةالبدعةشعارتحتكليآللأسلاممناقضةأشياءيجيزوالكيالرجال

!ه!

صاحبهأنتمامآيذركفيهوالناظر،والأغاليطبالأوهاميعبئالكلامهذا

والهدمالطعنلقصدأو،الكلامبمراميمنهلجهلإما،البدعةمعنىيعرفلا

كلامه.آخرفيبهصرخماوهو

مقدمةالتعليقاتهذهفيالناظريدقيبينأضعمناقشتهفيأبدأأنوقبل

كلامفسادلبيانالمقامإقتضاهاوأحكامها،وأقسامهاومعناهاالبدعةفيبسيطة

المستثرق:هذا
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وشرعآ:لغةالبدعةأولآ:

غيرعلىللاختراع)بدع(مادةوأصل.اخترعه:وابتدعهالشيءأبدع

أفي،117:البقرةأ(ؤآلأزضيآلشقؤبيغتب):تعالم!قولهومنه،سابقمثال

آلرشلي(ين4يذقاكنثفل:)تعالم!وقوله،متقدمسابقمثالغيرمنمخترغها

منكثيرتقدمنيبل،اللهمنبالرسالةجاءمنأؤذكنتماأي9،،:الأحقاف1

)1(.سابقإليهايسبقهلمطريقةابتدأيعنيبدعةفلانابتدع:ويقال.الرسل

بالسلوكيقصدالشرعيةتضاهيمخزعةالدينفي!طريقة:الشرعفيوالبدعة

فيالعاداتيذيخللممنرأيعلىوهذا")2(،سبحانهدئهالتعبدفيالمبالغةعليها

فينراهماوهو(،)الاعتصامكتابهفيالشاطبيئأختارهالذيوهوالبدعةمعنى

أيضآ.تسيهرجولدعكالرد

البدعةثانيآ:أقسام

جهةمنداضافيةحقيقيةوإلى،جهةمنوتركيةفعليةإلمطالبدعةتنقسم

.أخرى

بنفسالابتداعيقعفقدوتركتةفعليةإلمطانقسامهاوهيالأولم!الجهةفأما

بالشرعحلالأيكونتدمثلآالفعلفإن،تحريمغيرأو،للمزوكتحريخالترك

إماالزكفهذا.حلفبغيرقصدآيتركهأو،بالحلفنفسهعلىالإنسانفيحرمه

كالذيفيه،خزقيفلايغتبرلأميركانفإنلا.اويثرعآمثلهيغتبرلأميريكونأن

وما،دينهأوعقلهأوجسمهفييضزهأنهأجلمنالفلافيالطعاتمنفسهعليحرلم

الكلىمرض!عليهيهيبئأنمخافةاللحمتناولمننف!هيمنعوكالذيذلك،أشبه

بأسبهفيماالوقوعمخافةبهبأسلاماترككالذيأو،التركمنعندئذمانعفلا

مصر.الخارية،المكتبة1/36الاعتصامةالشاطبي)1(

37.:االابقالمصدر)2(
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المتشابهوكترك،الإتيانخشيةالحائضمنالإزرارفوقبماالاستمتاعكترك

التركفهذاشرعآ،يعتبرلالأمرالترككانإذاوأما.الحرامفيالوقوعمنحذرآ

،ابتدعفقدالتركبهذايتدتنأنهتظنكانفإذالاأوالتارفيمنتدئنآيكونأنإما

ببدعةليسفهذا،عابثوهوحلالآنفسهعلىيحرتمكأنتذينلغيرتركوإذا

الله.أحلمابزكهعاصيآيسمىولكنمبتدعآ،صاحبهيسمىولا

كانمافالحقيقية،وإضافيةحقيقيةإلم!فانقسامهاالثانيةالجهةوأما

الزواجوتركبالرهبانيةتعالىاللهإلم!كالتقزبوجوههاجميعمنفيهاالابتداع

قولهفيالمذكورةالنصارىكرهبانيةالشرعيالمانعوفقدإليهالداعيوجودمع

بغيروكالطواف27،:الحديدأغقيهز(كتتتقاتاآتتذغوقاؤزثتاي!ة):تعالم!

وتعليقالقبور،علالهياكلووضععرفةغيرعكوالوقوفكالأضرحةالبيت

يقملمالتيالمخترعاتمنذلكغيرإلىالأضرحةحولوالمصابيحالشموع

يصخلاحقيقيةبدعفهيتفصيلها،باعتبارولاجملتهاباعتبارلادليلعليها

.يشرعلمبمااللهإلىتقزبفقدبهاتقزبومن،تعالىاللهإلىبهاالتقزب

متعلقالأدلةمنلهاإحداهما:شائبتانلهاالتيفهيالإضافيةالبدعةوأقا

للبدعةمامثلإلأمتعلقلهاليسوالأخرى،بدعةالجهةتلكمنتكونفلا

منالنصفليلةوصلاة،معينةبهيئةصلاةوهي،الرغائبصلاةمثل،الحقيقية

م!ثروعةغيركيفيتهاولكن،الصلاةوهوصثروعإضافيةكونهاووجه،شعبان

باعتبارمبتدعةذاتها،باعتبارمشروعةأنهاأي،الابتداعفيهيقعماوهي

ولكنمشروعفالصوممثلأ،للصومبعينهيومأ4المريخضضكأنلهاعرضما

وأللعيدينالآذانأيضآذلكومثل،إبتداعبعينهيومتخصيصمنلهعرضما

الكسوفأوللعيدينكونهوباعتبار،قربةهوحيثمنفالآذان.الكسوف

يرىوهوسيئآوآخرصالحآعملأخلطقدإضافيةبدعةوالمبتدجوهكذا.بدعة

صالح.الكلأن
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البدعةأحكام:ثالثآ

معأ:والنقلالنظرجهةمنمذمومةالبدعأنخفاءلا

:وجوهفمنالنظرأما

مستقلةغيرالعقوذأنالعالمفيال!اريةوالخبرةبالتجاربغيئقدأ-

مستندلهليسلأنهالأصللهذامضا؟فالابتداع.الوحيدونبمصالحها

عقل.مناذعوهماإلأيبقىفلا،شرعي

آتتؤتم):تعالمطلقولهالنقصانولاالزيادةتحتمللاكاملةجاءتالشريعةإن2-

؟يتا!شقتمآلآكئمؤزكيثيغقيئغقيكتمتمتثؤا؟يتكتمتكتمأكضقث

ال!ثريعةإن:مقالهأوحالهبلسانقولهمحصولىإتماوالمبتدع3،،:المائدةأ

بدعةابتدعومناستدراكها.يستحبأنيجبأشياءمنهابقيوأنهتتئملم

الرسالة.خانمحمدآأنزعمفقدحسنةيراها

جديدةشرائعشرعحيث،للشارعالمضاهيمنزلهنفسهنزلقدالمبتدعإن3-

.سلطانمنبهااللهأنزلما

إلألهيبقلمللشرعمئبعآيكنلمإذاالعقللأن،للهوىاتباعالابتداعإن4-

.والشهوةالهوى

غه.اللهرسولعنبحديثينمنهانكتفي،فعديدةنقلآ،البدعةذموجوهوأما

رذ")1(فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"منع!:قوله:الأول

هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرف!نبعد،"أما:قوله:والثاني

")2(.ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأموروشزمحمد،

(.)الأقضيةفيومسلم،(الصلح)كتابفيالبخاريأخرجه)1(

زيادةوهيالارفيضلالةوكل:النسائيوزاد.ضةفيماجةوابنصحيحهفيمصملمأخرجه)2(
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الشاطبي:بقولنفسهاالبدعةحالحسبيختلفالمبتدعةعكوالحكم

بحسبهوالإنكارأوالإبعادأوالطردأووالتنكيلبالتئريبعليهمالقيام"إن

صاحبهاوكونلا،أمالدينفيالمفسدةعظيمةكونهامننفسهافيالبدعةحال

وأالتاسعنوخارجآبالاتباعومستظهرآلا،أوإليهاوداعيألا،أوبهامشتهرأ

حكملهالأقسامهذهمنوكللا،أوالجهلجهةعلىجهاعاملأوكونهلا،

منهينقصولا،عليهيزادلاحذالبدعةفيالشرعفييأتلمإذ،يخضهاجتهادي

")1(.المعاصيمنكثيرفيجاءكما

وشبهاته.جولدتسيهرإلمطلنعدوالآن

ينعتأنوالحكامالأتقياءالسلفأعينفيالمنالغايةكانكما9:قوله

فأقا.الإيهاممنوضربالتسفيهمننوعفيه،!الأولينسنةأحيابأنهأحاهم

يوض!أنالصالحالسلفتقوىغايةإنيقولأنيريدالزجلف!نالتسفيا،

ذلكويكفيهفيه،يطمعماوأكبريريدماأبعدوذلكسنةأحيابأنهأحاهم

ك!سبالتقوىغايةلأنصحيحغيروهذاالتاس،عندعاليةمكانةيبوئهلكي

أنىالسنةيتحزىالعموموجهعكفالمسلم،يسخطهعماوالابتعا؟اللهرضوالق

تفضيوفضائلأحكاممجموعةباعتبارهاالجنةستدخلهلأنهاضالتهفهيكانت

لكيويتحراهاالسننيتتبعلافهو،الآخرةفيالجنةإلىوتقودالدنيافيالخيرإلى

يرتضيهلاالرياءمنضربفهذاكذا،أوكذافلان:ويقالالئاسأعينفييكبر

النبؤةظلالفيترتواالذينوهمالصالحالسلفعنفضلآالتقيئالمسلم

يعشمنف!نه9!:بقولهعملآالسنةيتبعولكنهبعيد،أو،قريبمنوكنفها

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرآ،اختلافآفسيرىبعديمنكم

.1)2(..بالنواجد.عليهاوعضؤابهاتمسكوا،المهديين

175.ا:الاعتصام:الاطبي)1(

سننه.مقدمةفيماجةوابن(الة)كتابداودأبوأخرجه)2(
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عاشمنكلسننيشملفهذا"الأولينسنة9:قولهففيالإيهاموأما

منسنةيريدكانوإن،منهدقيقغيرتعبيروهو،كافرينأوكانوامسلمينقبلهم

الأوائلسننف!نص!الأ!نبيهم"سنة:يقولأنفالأولمط،المسلمينمنقبلهمعاشوا

الكريم.التبيئسننهيكانتإذاالأالسننمنغيرهاتعدولاالمسلمينمن

يفهم"حديثيةأصولعلىترتكزلمالتيالعقيدةبدعةإلمطبالإضافة9:وتوله

صحيحغيروهذاسنة،أوقرآنمنشرعيةأصولعلترتكزبدعآهنالكأنمنه

اللغوية.التسميةقبيلمنإلأالأحوالمنبحالبدعآتسمىلاتلكلأن

الأمورأكثرفيوحتى،السنةنحوفيهوالمبالغالمتعصب"والموقف:وقوله

الصحيح،هوالعكسلأن،سليمغير،"للبدعةمماثلبتعصبيقابلابتذالآ،

عهودمنذالمسلمينأحوالفيمشاقاوهذا،السننبهجرإلأالبدعتقوملاإذ

البدعةبأنالإذعاءالمستشرقهذامحاولةأما.هذايومناوحتىالأولم!الإسلام

مطاتمبهوثم،يائسةفمحاولةللسنةالمفرطالتعصبعننتجر؟طبيعيئهي

لا.،كالعادة؟دليلمنفهل،بالدليل

جديد،كليرفضونالقديمعلالمحافظةفيالمغالينأنالمعلوتمإومن

غيربدعآوالطباعةوالتبغالبنتسميته.".إلخ..التبغوتعاطيالقهوةكشرب

مخزعةالدينفيطرقآليستفهيعليهاينطبقلاالبدعةتعريفلأنصحيح

التبغ؟بتعاطييتعبدالذيهذافمنالتعبد.فيالمبالغةعليهابالسلوكيقصد

وأكانوافقهاءالتاسبعضامتناعأنظنأنهجولدتسيهرفهمفسادوسبب

كماصحيحغيروهذا،البدعمنلأنهاالقهوةشرباوالتبغتعاطيعنعوام

للضررمكروهآأوحرامآإفايراهفلأنهالدخانتعاطيعنيمتنعمنلأنبئنا،

منيراهلأنهلا،ينفعلامافيالمالإضاعةعنفضلآلتناولهعليهالمترتب

لأعصابمتلفةيراهافلأنهيتعاطاهالافمنالقهوةشربوكذلك.البدع

العقلأوالنف!عقيحفظألاشأثهمنماكلعنينهيالحكيموالشارعمتناولها،
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الشأنوكذلك.المعروفةالخمسالضرورياتوهي،الذينأوالماذأوالئ!لأو

هووما.البدعةمخرجيخرجفلاوغيرهاوالأشواكالسكاكيناستخدامفي

ينعتأنيحقوهل؟والشوكةالسكيناستعمالعدمفيالكامنالعقليالموقف

"وكل:وقوله.كالعادةعواهنهعلىالكلامإطلاقأظنه!عقليموقفبأنههذا

يوسمأنيجبالفترةتلكإتانالاستعمالأوبالممارسةمعروفآيكنلمشيء

المعنىاقتضاهوإنالشرعيالبدعةتعريفيقتضيهلاذلكلأنفاسد،"بالبدعة

بهذايتعلقلاهناوكلامنا،سابقمثالغيرعلالاختراعوهوللبدعةاللغوي

الاصطلاحي.أوالشرعيبالمعنىيتعلقولكن

الموائدواستعمال،التنظيففيوالأشنانالمناخل"استعمال:قولهوأما

فأصله،محمد!زمانبعدظهرتالتيالبدعأقدمقائمةفييصنفوكيرها

بعدالبدعمنظهرماأؤلى"ويقال(:الدينعلوم)إحياءفيالغزاليعندموجود

تخرجلاجميعهاوهذهإ)1(والشبعوالموائدوالأشنانالمناخل:أربعءلمج!بماللهرسول

منفيهلماخ!نفالأشنان،المباحاتمنجميعهاوهيأيضأالشرعيةالبدعةمخرج

عندهميعتادلاكانلأنهربمايستعملونهلاوكانوا،التنظيففيأتئموهوالنظافة

وكذلك،مباحوذلكالطعامتطييبمنهفالمقصودالمنخلوأقايتي!ر.لاأو

يبتلىبلاءهودانماالباعمنفليسالشبعوأما،مباحوهيللطعامفتيسيرالمائدة

ما"أول:قولهمومعنى،السمنةوتصيبهالبدنفيلأمراضايهحفهوالمرء،به

اللغوية.البدعةهيوتلك،مثالغيرعلاخترعماأؤلأي،"البدعمنظهر

عنمتحدثأ.آخرهإلى"..البدعةمفهومتعديلوجبإوئا:وقوله

فيعنهاللهرضيعمربقولمستدلآالسيئةوالبدعةالحسنةالبدعةبينالتفريق

التراويحصلاةلأنللاستدلالينفعلا،هذه"البدعة"نعمت:التراويحصلاة

الجماعة.مع!التبيصلاهاوقد،ثابتةسنةهيبل،الشريعةفيببدعةليست

للعراقي.الأسفار(حملعن)المغنىوبذيله1126/الأحياء:الغزالي1()



تلكعمرتسميةهذافيما"أكثر(:المستقيمالصراط)اقتضاءفيتيميةابنيقول

")1(.شرعيةتسميةوهذهحسنهامعبدعة

البدعةبينلتؤهالمذكورالتفريقليصوغالشافعييأتيدزثم:وقوله

يحتاج01..ضربانالمحدثات:بقولهواضحبشكلالمذمومةوالبدعةالمحمودة

.بيانالمط

:قالعنهاللهرضيالشافعيئأن(الشافعي)مناقبفيالبيهقيروى

بدعةفهذهإجماعأأوأثرأأوسنةأوكتابآيخالفأحدثما،ضربان"المحدثات

غيربدعةفهذهذلكمنشيئآيخالفلاالخيرمنأحدثوما،الضلالة

السلامعبدبنالدينعزالإسلامشيخبنىالاصطلاحهذاوعلأ)2(.مذمومة

عصرفييعهدلمفعلإالبدعة:فيقول،البدعةتقسيمفيمذهبههـ(066)ت

مندوبة،وبدعة،محزمةوبدعة،واجبةبدعة:إلىمنقسمةوهي!كقي،اللهرسول

علالبدعةتغزضىأنذلكمعرفةفيوالطريق.مباحةوبدعة،مكروهةوبدعة

فيدخلتلىان،واجبةفهيالإيجابقواعدفيدخلتف!ن،الشريعةقواعد

دان،مندوبةفهيالمندوبقواعدفيدخلتوإن،محزمةفهيالتحريمقواعد

فهيالمباحقواعدفيدخلتصان،مكروهةفهيالمكروهقواعدفيدخلت

أصولوتدوينالنحو،بعلمالاشتغالالواجبةالبدعةمثالويجعل")3(،مباحة

القدريةمذاهب:المحزمةالبدعةومثال،والتعديلالجرحفيوالكلامالفقه

،والمدارسالقناطربناء:المندوبةالبدعةومثال،والمجسمةوالمرجئةوالجبرية

فيوالكلامالزاويحصلاة:ومنها،الأولالعصرفييعهدلمإحسانكلومنها

276.صالمستقيمالصراطاقتضاء:تيمةابن)1(

0791.القاهرةالزاثدارصقر،أحمدتحقيقاط/1946/الافعيمناقب:البيهقي)2(

الكلياتمكتبةسعد.الرؤوفعبدطهمراجعةك!22/الأحكامقواعد:السلامعبدابن)ر(

.6891لأزهربةا
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المصاحف.وتزويقالمساجدزخرفة:المكروهةالبدعةومثال،التصوفدقائق

والمساكنوالملابسوالمشاربالمآكلمناللذيذفيالتوسع:المباحةالبدعةومثال

عليهيدذلامخزعأمرالتقسيمهذا"إن:الشاطبيذكرهماهذاعنوالجواب

دليلعليهايدؤلاأنالبدعةحقيقةمنلأن،متدافعنفسههوبل،شرعيدليل

منيدذماهنالككانلوإذ،قواعدهمنولاالشرعنصوصمنلاشرعيئ

فيداخلآالعملولكان،بدعةتئمكانلماإباحةأوندبأووجوبعلىالشرع

وبينبدعآالأشاءتلككونبينفالجمع.فيهاالمميزأوبهاالمأمورالأعمالعموم

المكروهأما.متنافيينبينجمعإباحتهاأوندبهاأووجوبهاعلىتدذالأدلةكون

.أخرىجهةمنلابدعأ،كونهاجهةمنفمسلموالمحزممنها

نألإمكانبدعةكونهذلكيثبتلمكراهتهأوأمرمنععلىدليلدذلوإذ

ونحوها،)1(.الخمروشربوالسرقةكالقتل،معصيةيكون

فالبدعة.الشاطبيذكرهلماتمامأيخضعيراهالسلامعبدابنتقسيمفيوالناظر

تكنلمإذامكروهةأومحزمةاعتبرهاوما،مرسلةمصلحةفهيواجبةاعتبرهاالتي

مناعتبرهاوما،خلافولابدعةفهيالشرعيئالدليلعليهادذالتيالمعاصيمن

،ببدعوليستقواعدهاأوالشرعيةالأدلةلهاتشهدفكلهاالمباحةأوالمندوبةالبدع

!ص

بنعمرقولةفيكمااللغويةالبدعةإلاتحتملفلاالبدعةاسمعليهااطيقواذا

حديثذكربعدوقوله.هذه"البدعةنعمت9:الزاويحصلاةفيالسابقةالخطاب

آخرإلمطجديدةسننظهورتقتفيىالعبارة"وهذه،حسنةسنةسنمن:فالثبيئ

)2(:وجهينمنفسادهووجه،للحديثفاسدفهم!الزمان

الاخزاعبهالمرادليس.الحديث"حسنةسنةسن"من:-!ب!مقوله:الأول

منالحديثهذاعذإذاالقطعيةالأدلةبينالتعارضذلكمنلزملىالآ،ألبتة

191-291.:االاعتصام:الشاطي)1(

182ا:السابقالمرجعفيالموضوعتفصيلانظر)2(
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بهمقطوعالبدعةذتمعكالدليلمنتقذمفمامظنونأنهعذدهاذا،بهالمقطوع

الظني.عكالقطعيئتقديمفيلزم"ضلالةبدعيماكل9:يك!هكقوله

وأميتةسنةأحيامنأي"حسنةسنةسن"منءلمجب:بقولهالمقصود:الثاني

عندكنا9:قالعنهاللهرضيجابرعن.الحديثقصةذلكعلىوتدل،مهجورة

متقلديالتمارمجتابيعراةحفاةتومفجاءهالنهار،صدرفيلمج!حاللهرسول

الفاقة.منرآهملما-لمجيداللهرسولوجافتمغرمضر.منعامتهم،السيوف

التاسأيها"يا:فقالخطب،ثمفصك،وقامفأذنبلالأفأمرخرجثمفدخل

!اتقواالحشرسورةفيالتيوالآيةأواحدةنفمسمنخلقكمالذيربكماتقوا

.لغد"قذمتمانفسولتنظرالله

صاعمنبزه،صاعمن،ثوبهمن،درهمهمن،دينارهمنرجلتصذق

كادتبصزةالأنصارمنرجلفجاءه:قال.ثمرةبشقولو:قالحتى،ثمره

منكومينرأيتحتىالتاستتابعثم:قال.عجزتقدبلعنها،تعجزكفه

رسولفقال،مذهبةكأنهيتهفلفاللهرسولوجهرأيتحتى،وثيابطعام

منبعدهبهاعملمنوأجرأجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنامنء!حالله

منووزروزرهاعليهكانسيئةسنومنشيء.أجورهممنينقصأنغير

شيءأ)1(.أوزانهممنينقصأنغيرمنبهاعمل

وقدالمشروعةالضدقةهوالحديثلأجلهجاءالذيالسببأنفواضح

الرسوذفاستبشر،الصحابيذلكصنيعبهاذكرهمحتىالتاستحاهلها

قبلثابتةسنةوهذه،،حسنةسنةالإسلامفيسن"من:وقالخيرأبصنيعه

الصحاى.صنع

يذعيك!اجديدةسننابتداعلاالمهجورةالسننإحياءهوفالمقصودإذن

صننهمقدمةفيماجةوابن،96(الزكاةوكتاب،15العلم)كتابصحيحهفيمسلمأخرجه)1(

(.الصدقةعلىالتحريضباب،الزكاة)كتابوالن!ائي
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كلامه.آخرفيعنهافأعلنيخفيهاأنيستطعلمالخبيثةالدعوةوهذه.المستشرق

للأسلامكليبشكلمناقضةكانتولوأشياءإجازةالفكريالتحررمنفهل

ماحقيقةإخفاءحاولوامهماالتاسهؤلاءحالوهكذا!الحسنةالبدعةتحت

.مفضوحونلابدفهمإليهيرمون
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الثانىالفصلىعلىتعليقات

والعباسيوقافىمويوق

اكلاولالقرنفيالدينيةبالمسائلالمعرفةضحالة5

فلاضللمفكرتعرمختلفيمااعتباراقيمنيأتيالتفكيرفيالخطأأناعلم

تلكؤمنومراعيها.مذركهاأنهنفسهديخيل!فيظن!انبالآ،لهايلقي

وتحليله،للنمت!الكتابتفسيرفيظاهيرتحاملمنيبدوماالخطيرةالاعتبارات

علىوالإقدالموالتحامل.النصوصمنطائفتينبينمنانتقائهفيحتىأو

فيهتبقىفلاللفكرتغرض!التيالآفالبمنمسبقيمابفكر؟ماموضوعفيالكتابة

عنالأتكشفولا،عظيمةمكابر؟وشديدغلوعنتيتمباهتةصورب!الأ

الفهم.فيبلادةوالتفكيرفيسطحية

أصحابأنهميذعونفهمينقفيى،لاالمستشرفينهؤلاءمنوالعجب

اذعاءريببلاوهذابها.اللهخلقأجهلالمسلمينوأن،التأليففيمناهج

لسببين:حماقاتهمبعضعنيفصح

البحثمناهجاكتشاففيالأمممنغيرهمسبقواالمسلمينلأن:الأول

القارئوحسبإعلانها.منيتأذونوذكرها،منيأنفونحقيقةهذهو،العلمي

أولأنهميذعونالذيالتاريخعلمأو،التاريخيالنقدأسسأنيعلمأنالكريم

التيوالقواعد.الحديثأهلسيماولاالمسلموناليهسبقهمأصولأضلمن

فيوعذت(،1)م8981سنةا15!6د5أ3،حأص!3كاهول!50وسينوبوسلانجلواوضعها

الدكوربزجمتهوقام.التاريجةالدراساتإلم!المدخللكتابهماالأولمطالطبعةتاريخوهو)1(

وكانت.ماسلبولآخريننصينإليهوأضاف،بدويالزحمنعبد
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لا،التاريخيالنقدفياكتشافأخطرو،التأريخعلميخطوهاخطوةأعظموقتها

النصوصلنقدقواعدمنالمحدثونضبطهمامعشارعشرالأمرواقعفيتبلغ

سنة.ألفمناكثرقبل

ماعلىمساءصباحبهايتبخحونالتيالمناهجهذهيطتقوالملأنهم:الثافي

فيمامعإليهوصلواعماتماماتختلفبنتائجلخرجواذلكفعلوالووهمكتبوا،

قصور.منالمناهجهذه

الوعيمننوعآيستدعيبهاللاستشهادمظانهامنالنصوصانتقاءإنثم

تعمييمأووإثبالبنفىمنباطليماأحكايمفيالوقوعخوفالمظانبتلكالخاص

يدريلاليلكحاطبوهناكهنامنشواهذهالباحثيتلقفأنأفا.وتخصيصيى

اليقينياتقضالثإلىالظنياترفعوأفا.بعينهالضلالهوفهذااإحتطب،ماذا

المستثرقينأخطاءوأغلمب.الانسانيللعقلكبيرآامتهانآفيهلأنالأفاتآفةفذلك

إليهتنتهيمازفعهوالمألوفعيتنا!إن:لانسونيقول.المواطنهذهمنتأتي

مستوىالىأحيانارفعهابل،اليقينمراتبفيدرجاقيناقص!حقائقمندراساتنا

ترجيحالب،والاحتمالات،احتمالاقيالممكناتتصبحوهكذا.المطلقاليقين

الاست!نباطويمتزج،ثابتةحقائقوالفروضى،واضحةوقائغوالتزجيحات

إ)1(.المباشرةالملاحظاتقوةفيبهماف!ذاعنهاصدرالتيبالوقائعوالاستقراء

لطالبتنسمتأنمنأسفهالمقامهذافيجولدتسهيرإليهاتوضلالتيوالممائج

الاستشراتي.الفكرقادةأعظمأحدبأنهيوصفأشاذعنفضلامبتدئ

بأنقولهعلىأدلةمنيراهماسويآنستعرضأنلناالكريمالقارئوليأذن

اكتمالعدمذلكفيالسبتوأنضحلةكانتالأولالقرنفيالدينيةبالمسائلالمعرفة

ذلك:عكأدلتهذيهيوها.خاصةالمدينةوفي،عامةالاسلاميةالبلادفيالتشريم

كتابهآخرفينثر.منذورمحمدترجمة941صواللفةالأدبفيالبحثفهج:وماييه،لانسون)1(

مصر.،النهضةدار.العربعندالمنهجيالنقد
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الفطر.بزكاةالبصريينجهل-أ

.الصلاةأداءبكيفيةالمسلمينجهل-ب

كليأ.العبادةبفاصرالفاتحينجهل-ج

.الصلاةبأمورالجهلعكدليلالمواليإمامة-د

الله.علىالسلامجوازبعدمالمسلمينجهلهـ-

يلقى.والشعريتلىالقرآنبينتمييزهمعدم-و

.الصلاةبمواقيتالجهل-ز

خمس.الصلواتبأنالشاميينجهل-ح

.فواحدةواحدةتهافتهابيان!!اليك

الفطربزكاةالبصريينجهل)1(

سننهما،فيالئسائيوداودأبورواهبماهذاعلىجولدتسهيراستدذ

:فقال،البصرةمنبرعلىرمضانآخرفياللهرحمهعباسابنخطب9وفيهما:

المدينة؟أهلمنهناقن:فقاليعلموا،لمالتاسفكأنصومكمصدقةاخرجوا

..!...يعلمونلاف!نهمفعلموهمإخوانكمإلم!قوموا

سبعة:الخبربهذاالاحتجاجفسادووجوه

نأالحسنعنحميدطريقمنوالنسائيداودأبوأخرجهالذيالإسناد-أ

عباص.ابنمنسماعللحسنيتبثلمحيث،انقطاعفيهإلخ..عباسابن

المديني:بنعلي"قال:الرازيحاتمأىلابنالمراسيلكتابفيجاءوقد

كانأيامبالمدينةالحسنكان،قطرآهوما،عباسابنمنيسمعالحسن

")1(.بالبصرةعباسابن

الرسالة،مؤسةقوجافي،اللهشكرتحقيق33صالمراسيلكتاب:حاتمأبماابن،الرازي1()

.7791ا،ولمطالطبعةبيروت
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مكيلةباب،الزكاة"كتابوالنسائي(،168)4/سننهفيالبيهيقيأخرجه

بنمحمدطريقمن"الزكاة"كتابسننهفيوالدارقطني،الفطر"زكاة

صدقةنعطيأن!يرالهرسول"أمرنا:قالعباسابنعنسيرين

منيسمعلمسيرينابنلأنأيضأ،انقطاعفيهسناوهذا".إلخ...رمضان

الحديث،هذاعنأبي"سألت:عللهفيحاتمأبيابنوقال.عباسابن

فيهيأتلمف!نهانقطاعهعنفضلآالسناوهذامنكر")1(،حديث:فقال

.بالزكاةالبصريينلجهلولاعباسابنلخطبةذكر

أباسمعت:قال،أيوبعن167(:)4/البيهيقيسننفيجاء

وهوالمنبرعلىيخطبعتاسابن"سمعت:يقولرجاء)العطاردي(

متصلآكانصهانالسندوهذا،"طعاممنصاعالفطرصدقةفي:يقول

ومتنهالفطر،بزكاةالبصريينلجهلذكرفيهليسإنهثم،موقوففإنه

.الاحتجاجموطنالمتنعنيختلف

بنمحمدحدثناالآثار:معانيشرحفيالطحاويأخرجهماذلكويؤكد

ابنعنعطاءعنليلىأبيابنعنعيسىبنيحىحدثنا:قالعمر

الصغيرعنتغالواأنفيهمكنتإذالبصرةأهل"أمرت:قال!ما،عباس

الركاةمقدارفيالأثروهذا")2(،حنطةمنمذينوالمملوكوالحزالكبيرو

مشروعيتها.فيليسوظاهر،هوكما

إلم!فأوصلهمالبصرةنزلواالذينالصحابةأسماءطبقاتهفيسعدابنذكر

الخطاببنعمرأرسله،الحصينبنعمران:منهمصحابيا،وخمسينمائة

خلافةآخرفيوفاتهوكانتالمغفلبناللهوعبا)3(،البصرةأهلي!قفة

بالهند.العلميالمجلىمطبوعات2425/الرايةنصب:الزيلعي)1(

المحمدية.الأنوارمطبعة247/الآثارمعاف!شرح:الطحاوي)2(

صادر.دارطبعةا70/الطبقاتسعد:ابن)،(
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البصرةأهلإلمطالخطاببنعمربعثهمالذينالنفرأحاوكان،معاوية

.-)1(

بنومالكحماد،بنوعياض،مالكبنانس:ومنهم،يممهونهم

الفقهاءوأماعمرو.بنبشروالجارود،جندببنوسمرة،الحويرث

الخطاببنعمرأصحابمنالبصرةأهلمنالتابعونووالمحدثون

منهم:،وثلاثونثمانيةوعددهم،طبقاتفيسعدابنفجعلهم

.الخطاببنعمرمولم!أمئةوأبوقيس،بنالأحنف

بنوأبطوالزبيروطلحةوعليعثمانعنروتالتيالثانيةالطبقةوأما

منهم:،وعشرونثمانيةفعددهابالبصرةأقامواممنالأشعريموسىوأ!كعب

يقرأكانالذيالشخيربناللهعبدبنويزيدالئمدوصيئ،جطانبنعمران

)2(.عليهيغشىحتىالمصحففيالقرآن

يغقللاالأعلاموالفقهاءالضحابهمنالغفيرالعددهذامثلبهأقاموبلد

الفطر.زكاةبفرضجاهلينأهلهيكونأن

مكةبطون"فييخرجقنأمز!اللهرسوذأنشهرةالمطيرزكاةحسحب-6

نأعباسابنعنعطاءعنمستدركهفيالحاكمفأخرجبأدائها،مناديآ

واجمبحقالمطيرصدقةإن:يناديمكةببطنصارخآأمر!الرسول

بهذهيخرجاهلموالإسناد!صحيح:وقال..إلخ..مسلمكلعلى

!)3(.لألفاظا

الئاسيعتتمأنبهيأمرهمماكانرسولآأوأميرآبعثإذافاللهرسولإن-7

.714/السابقالمصدر(1)

.7551/بقلااالمصدر)2(

أخرجهالهند،الدكنآبادحيدرطبعة041صالصحيحينعلىالمستدرك:النيسابوريالحاكم)3(

أيهعنشعيببنعمروطريقمنالفطر.صدقةفيجاءماباب،الزكاةكاب.الترمذيأيضآ

حسن.غريبحديثهذا:جىأبوقال.جدهعن
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للبيعةالعرب3وفوعليهأقبقتإذاوكذلك)1(.الزكاةعليهمقزض!اللهأن

)4(،القيسعبدووفدبكر)3(،بنسعدبنيووفدالأزد)2(،وفود:مثل

حتى)5(،الفرائضأثناءهاتعلمأياماالرسولمعأقامالذيبهراءووفد

)6(.الإسلامشرائغفيهلهمبينغامدلوفدكتابأ!بكتبإنه

عنالتبيئ3الوفوت!ئمأذأنالبذهيومن،بيانإلىيحتاجمجمللفأوالزكاة

وغيرهمالبصريينلجهلإذأيبقفلم.ومقدارهاالفطرزكاةبيانهومن،بيانه

معنى.الفطربزكاة

جولدإليهذهبماوسطحيةسذاجةللقارئيتبينذكرمامجموعومن

تسيهر.

الصلاةأداءبكيفيةالمسلمينجهل()ب

وجودها-منالأولىالسنواتفي-نفسهاإوالجماعةتسيهر:جولديقول

لهميقذتمأنالحويرثبنمالكدعامماالصلاةأداءكيفيةذهنهافيتنطبعلم

.المسجد"فيالعبادةلهذهالمصاحبةللأفعالعملئآتطبيقآ

فيهوأعقلالتم!،فيالتظزأمعنلوإذ،قبلهمماأفسااستدلالىوهذا

ثلاثة:أوجيمامنفسادهبيانذاهووها.قالماقاللماعققه

صحيحه:منمواضععذةفيالبخاريأخرجهالحويرثبنمالكحديث

اللهعكالرسولوصهوفيهبلد.المطبلدمنالزكاةإخراجباب،الزكاةكتاب.النسائيانظر)1(

عزاللهانفاعلمهمأطاعونهمف!نفيها:وجاء،اليمنالىبعثهلماجلبنلمعاذوسلمعليه

...أموالهمفيصدقةعليهمافزضقدوجل

المطرية.المطبعة3/54المعادزاد:القيمابن)2(

354/السابقالمصدر)3(

2و3/السابقالممدر)4(

384/لسابقالمصدرا5()

453/السابقالمصدر)6(
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يعلمهم"أنإلأيريدلاوهوبالناسصلىمنباب،الآذان"كتابفي:الأول

إسماعيل.ابنموسىطريقمن

النعمانأبيطريقمن"السجدتينبينالمكثباب،الصلاةاكتاب:الثاني

السدويصي.الفضلبنمحمد

من"الركعةمنقامإذاالأرضعلىيعتمدكيفباب،الصلاة"كتاب:الثالث

أسد.بنمغلىطريق

طريقمن"الركوعمنرأسهيرفعحينالطمأنينةباب،الصلاة"كتاب:الرابع

قلابةأبيعنأيوبعنوهيبعنالبخاريطرقوكل.حرببنسليمان

تلابة.أبيعنأيوبعنزيدبنحمادعنف!ئهحرببنسليمانعدا

عنالفرد"فيالنهوضباب،الصلاة"كتابسننهفيداودأبووأخرجه

طريقتين؟منقلابةأبعنأيوب

.أيوبعنعليةبنإسماعيلحدثنامسذد،حدتنا:الأول

.أيوبعنإسماعيلحدثنا،أيوببنزيادحدثنا:الثاني

عندللجلوسالاستواءباب،الافتتاح"كتابسننهفيالنسائيوأخرجه

طريقتين:من"النهوضعندالأرضعكالاعتمادوباب،السجدتينمنالرفع

الثانية.داودأبيطريق:الأول

عنخالدحذثناقالالوهابعبدحدثناقالبشاربنمحمدأخبرنا:الثاني

قلابة.أبي

فصلىالحويرثبنمالكجاءنا:قال،قلابةأبيعن:البخاريعندولفظه

نأأريدولكن،الصلاةأريدومابكملأصئنإني:فقالهذامسجدنافيبنا

وكيف:قلابةلأبيفقلت:أيوبقال؟يصلي!ب!مالئبيئرأيتكيفأريكم

:أيوبقال؟سلمةبنعمرويعنيهذاشيخناصلاةمثل:قال،صلاتهكانت
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واعتمدجلسالثانيةالسجدةعنرأسهرفعص!اذاالتكبيريتمالشيخذلكوكان

.قامثمالأرضعلى

حيثالنحوهذاعلىإسنادهبيانفيأطلثإذالمعذرةالقارئمنوألتمس

فيه.النظرشاءإذاطرقهواختلافمتنهفيالنظرمنالقارئامكنأنعذريكان

استدلإلهفساد

وهي،الاستراحةجلسةإلأمنهيفهملمالحديثاخرجقنكلأنواضح

منهيفهمولم،التاليةللركعةالنهوضوقبلالسجودبعدتكونخفيفةجف!ة

بنمالكتعليمكانهناومن.الصلاةأداءبكيفيةتمامآجاهلونالقومأن

بتركها.الصلاةتئالللاالصلاةسننمنستيماتعليمهوإنماالاهمالحويرث

جاهلينيكونوالممسجدهمفيالحويرثبنمالأأفهمالذينالقوتمإن

ودليليفعلها،سلمةبنعمرومسجدهمإمالمكانبلأيضا،السننبهذه

مثل:فال.هي؟كيفالحويرثابنصلاةعنسثللماقلابةأبيقولذلك

رواييماوفيالبخارقي،رواياقيكلفيذلكجاءوتدهذا.شيخناصلاة

داود.أببروايتيمنواحد؟

فيوسننهيك!الئبيئبهديالاقتداءعلىحريصينالأوائلالمسلمونكان

كما"صفواع!:بقولهأخذآسننهمعرفةإلىيتسابقونوكانوا،الصلاة

فيوالتابعينالصحابةتشتهحولالرواياتوتظافرت!أصئنرأيتموفي

برسولصلاةلأشبهكمقيإني:أبوهريرةقالحتىع!هالتبيئبصلاةصلاتهم

أحدأرأيت"ماالعزيز:عبدبنعمرفيمالكبنانسوكقول-لجم!أ)1(،الله

شأنهالحويرثبنومالكإ)2(الفتىهذامناللهرسولبصلاةصلاةأشبه

،الصلاة)كتابوسلم(،الركوعفيالتكبيرإتمامباب،الآذان)كتابالبخاري:الشيخانأخرجه(1)

(.للنهوضالتكبيرباب،الافتتاح)كتابسننهفيالنسائيأيضأوأخرجهاتبهير(،)ثباتباب

السجود(.فيالتيحعددباب،الافتتاح)كفابالنائيأخرجه)2(
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يتفغوالمالجماعةتلكإلم!بشنيماجاءأنهيحسبفهوالصحابةمنغيىهشأن

قدبذلكفيكون،قليلإلأالضحابةمنلهايتفطنلالخفائهاأنهالطيماأوبها،

وتعليمها.السنةهذهبروايةالقليلالفقرذلكمعتميز

كليأالعبادةبعناصرالفاتحينجهل()ج

جولدتسيهر:يقول

وأن،الإسلامباسمكانتالفتوحاتأنبالتأكيدواحدكل)ويعلم

كانواأنهميمنعلاهذاأنإلأ،دثهالمساجذشتدواجاءوابلابأفيمنالفاتحين

."العبادةبعناصركليآجاهلين

:وجوهمنالفسادويعتريهقطمير.وزنالحقمنفيهليستخرصوهذا

دليل.منكلامه:خلؤالأول

يخلصوالفاتحينالفتوحاتلأحوالتعرضشاملةبدراسةقيامهعدم:الثاني

قطعآتتطقبالدراسةوهذه.أوردهالذيالاستنتاجإلم!خلالهامن

.يعجزهاستقرائيآمنهجأ

البلادفيالمسلمونيقيمهبناءمجردليسفهوالمسجد،بمهقةالتامجهله:الثالث

يتعقممدرسةهوهـانمااليهود،ولاالنصارىكنائسيشبهلاوهوالمفتوحة

هذهتتعدىوقد.المكتوبةالفرائضأداءمراتخمسيومكلالمسلمونفيها

أشياخهمحوليتحفقونالذينالعلمطلبةمنرؤادهاكانإذاالوظيفة

وفروعه.الدينأصولعنهمويكتبونمنهمفيسمعون

لفتحويرحلواالمفتوحةالبلادليتركوايكونوالمالمسلمينالفاتحينإنثم

والسنة.الكتابيعلمهممنفيهاوراءهميخففواأندونغيرها

وأاستثناءدونبالجهلجميغهمينعتهمتجغقهالفتحجيشبأقسامتجفله:الرابع

يكنولموجند.،وقادةأمراء،:إلمطينقسمالجيشهذاأنؤقاتهتمييز،
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إلأوالفصائلالسرياأمراءوهمالقادةيكنولم،الصحابةإلأالأمراء

المسلمين.عامةمنغالبايكونونوالجند،غيرهمومنالصحابةمن

فييتفاوتونوجندوقادةأمراءمنالمسلمينالجنودأنترىأنتفها

منتعقمومنبه،معرفةأكثرهمفالصحاب!،للإسلامواستيعابهمفهمهم

يمنعلاوهذا.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،غيرهمنأفقاهوالصحابة

ك!قامةالعباداتوأشهر،العقيدةبأساسياتتامفهمعلىالجندعامةأنمن

دقائقبفهممطالبغيرمنهمالعاميئإنثموغيرها،الزكاةوأداءالصلاة

عاقل.يقولهلاماوهذافقهاء،التاسكللصاروإلاالأمور

لفتوحا!لصحابةادور

اكثرذلكفيبماالأولىالإسلاميةالفتوحاتفيالجندأمراءأغلبإنقلنا

مقدمةفيحجرابنالحافظقال.الصحابةمنكانوا،الأمويينعهدفيالفتوح

فيالواردةالآثازتتتعفمن.الصحابةإلأالمغازيفييؤقرونلا"كانوا:ايإصابة

عن:صحيحهفيالبخاريروىوقدكئيرآ")1(شيئآذلكمنوجدوالفتوحالرذة

منفيكم:فيقاليغزونزمانالتاسعلى"يأتي:قالأنهلمجي!التبيئعنسعيدأبي

فيكمهل:لهمفيقال،يغزونثم،عليهمفيفتحنعم،:فيقولون؟!شي!التبيئصحب

فييؤفرنلاهذاوعلى)2(لهم"فيفتحنعم،:فيقولون؟لمجي!اللهرسولصحبمن

انقرضواحتىالصحابةإلأأميةبنيأيامإلمطالراشدينالخلفاءأياممنالهندمغازي

الدنيا)3(.فيالصحابةمنأحايبقولم،ومائةعشرسنةمضيبعد

.1328سنةالأولىالطبعة1،8/الصحابةمعرفةفيالإصابةحجر:ابن)1(

(،الحربفيوالصالحينبالضعفاءاستعانمنبابالجهاد،)كتابالبخاريأخرجه.عليهمتفق)2(

يلونهم(الذينثمالصحابةفضلباب،الصحابةفضائل)كابمملموأخرجه

أطهر.المعاليأبللقاضيوالتابعينالصحابةمنفيهاوردومنالهندفتوحفيالثمينالعقدانظر،)3(

.م6891الهند،11،صالمباركفوري
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فيب!نهاكهمالسننأبسطعنينشغلوالمعليهماللهرضوانوالصحابة

إلم!عينآمنهابعثالنجفرستمنزللماأنهتاريخهفيالطبريروىوقدالجهاد،

يستاكونفرآهم،منهمنذمنكبعضبالقادسيةفيهمفانغمسالمسلمينعسكر

المسلمينأنترىأنتفها)1(.مواقفهمإلىفيفترقونيصلونثمصلاةكلعند

السنن.أداءبله،الفرائضأداءعنالموقففيوخطورةعظمةتلههملم

غيرهمويتغقدونأنفسهميعفمونعليهمتعالىاللهرضوانوكانوا

اللهعبدبنجطانعنالرزاقعبدفأخرج،الظروفأحلكفيحتىبالتعليم

إذدجلةساحلعلىجيشفي!ضالأشعريموسىأبيمعكنا:قالالزقاش

ثمفتوضأالوضوء،إلم!التاسفقامللظهربهممنادفنادىالصلاةحضرت

فهمتالعصرمنادينادىالعصرحضرتفلماجلقآ،جلسواثمبهم،صلى

فهذا)2(.أحدثمنعلىإلأوضوءلاألا:مناديهفأمرايضاللوضوءالتاس

أمراءإلىيكتبه!الخطاببنعمركانوقدلا،كيف.جنذهيفقهالجندأمير

ولاحقأنهيرىوهوباطلباتتاعأحايغذرلاف!نه،الدينفي"تفقهواالجند:

")3(.باطلأنهيرىوهوحقيترك

كسورةسورةكتائبهكلتحفظجيشآتجدأنالدهشةإلم!يدعومماولعله

عمرألزمهكانالذيالغلامأمرالظهزسعدصلىلالما:الطبريروى.الأنفال

يتعقمونهاالمسلمونوكان.()الأنفالالجهادسورةيقرأأنالقراءمنوكان،إياه

قهشت،كتيبةكلفيفقيرئتالجهادسورةيلونهالذينالكتيبةعلفقرأ،كلهم

قراءتها")4(.معالسكينةوعرفوا،وعيونهمالتاسقلوب

هـ.ا4سنةأحدث،خولهديطبعة1922ص5المجلد.الأولالقسمالتاريخ:الطبري)1(

.م6591مصر2الثانيةالطبعة1206/الصحابةحياة:الكاندهولي)2(

1.106/السابقالمصدر)3(

هـ.ا4سنةأحداث4922صالسابقالمصدر:الطبري)4(
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العمالمنعاملأعليهأقامواالأمصارمنمصرفيخماإذاالخلفاءوكان

كان!الخطاببنعمرإنحتىدينهاأموزويعقمهاالزعيةشؤونليرعى

عك!محمدأمةعلىاستعملكملم"إني:فيقولتشييعهمعندعمالهيوصي

الصلاةبهملتقيمواعليهماستعملتكمإنما،أبشارهمعلىولاأشعارهم

التاسفيخطبإئهحتى"))(بالعدلبينهموتق!موابالحقبينهموتقضوا

التاسليعقموابعثتهمإنماإنيالأمصارأمراءعلأشهدكإني"الفهتم:فقال

)2(.ت

.لبيهم"وسنهدينهم

جيوشفيكانواالذينوالتابعينالضحابةأخبازنتتتعجئناولو

المسلمين،أقداموطئتهاالتيالبقاعأبعدمنهيبلادفيالإسلاميةالفتوحات

عجبآ:لرأيناالهند،بلادوهي

وأخوه،الثقفيالعاصأبيبنعثمانالهندبلادغزواالذينالصحابةومن

مخذعبنعمروبنوالحكم،الحارثيزيادبنوالربيع،العاصأبيبنالحكم

الأنصاريعتبانبناللهعبدبناللهوعبد،مكرانفاتحوهوالغفاريالثعلبي

قكزان،فتحشهدالخزرجيمالكبنعدقيبنوسهل،مكرانفتحشهد

التميميعمروبنوعاصمقكزان،فتحشهدممنالعبديعباسبنوصحار

شهدالأشجعيعميربناللهوعبد،سجستانيليمماالسندنواحيبعضفتح

السلميئثعلبةبنمسعودبنومجاشعسعد،بنوعميرالسند،بلادبعضفتح

نواحيعلىوغلبوكابلسجستانفاتحسمرةبنالزحمنوعبد،القفصفاتح

خلقوالسندالهندبلادفاتحالثقفيالقاسمبنمحمدجيوشفيوكانالهند،

ذكرهم.عنالمقاميضيقالتابعينمنكثير

وجميلل!سلامفهمهموحسنالفاتحينأخلاقعكدليلآويكفي

هـ.23شةأحداث2741السابقالمصدر)1(

0274السابقالمصدر)2(
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لماالقاسمبنمحمدالشابالفذوبقائدهمبهمال!ندأهلتعفقأنلهعرضهم

وقدذلكيكونلاوكيف،السياسةفيورفتيوعدليسير؟حسنمنمنهمرأوا

كانتوإذا،أنفسكممنالتاس"انضفوا:لهمويقولعماتهيعقمالقائدهذاكان

أدائهعكالئاسمقدرةالخراجفرضفيوراعوابال!يرئيمافأق!ي!مواي!مة

البلاد!)1(.بكمفتشقىتنازعواولاتختلفواولا

فيينظرأنالقارئوحسبفتحوها،بلابكلفيالفاتحينشأنوهكذا

فتوحفيالثمينوالعقددارتا،وتاريخ،جرجانتاريخ:مثلالتاريخكتببعض

ذهبماغثاثةيرىحتىسعد،ابنوطبقاتايأمصار،علماءومشاهيرالهند،

المست!ثرق.هذاإليه

؟بالصلاةالمسلمينجهلعلىدليلالمواليإمامةهل)د(

علىيكونوالمالمسلمينأنفيرأيهلبيانجولدتسيهرعرضهاالتيالأدلةمن

جاءللنوويواللغاتالأسماءتهذيبكمابمننقلهخبردينهمبأمورتافهدراييما

الئبيئ!أصحابمنناسوفيهمالأشهلعبدبنييؤمسفيانأبو"كان:فيه

.أمكاتبوهوبهمويصليسلامةبنوسلمةمسلمةبنمحمد:منهم

الأشهلعبدبنيجهلمقدارلمعرفةجولدتسيهرعنديكفيدليلوهذا

المحتجللنصفهمهلسوءفاسادليلوهو.لهممولىيؤقهمحتىالصلاةبأمور

الظنحسنكانإذاهذا،أمرينإلمطنظريفييرجعالفهمهذافسا؟وسبب،به

قائما:كتبفيمابيتة

يتمئزالذيبالقدرإلأمعتنقيهبينيفزقلادينالاسلامأنتجاهلهأوجهله:الأول

الزسولىعنهعبرماوهوللتقئنر،أهلأبهيرىبماالآخرعنأحاهمبه

!)2(.بالتقوىإلأأعجميعكلعرببفضل"لا:بقولهيك!الكريم

.183صالابقالمصدر:المباركفوريأطهر1()

5.411/مسندهفيأحمدأخرجه)2(
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بذلكأجزموأكادبها،عارف!وهوالصلاةفيالإمامةلشروطتجاهله:الثاني

:بعنوانالصلاةموضوعفيبابعلىيقعال!نيمافيكتابآيتصقحمنلأن

يكونألاالإمامشروطمنأنقطعآفيهيجدولن(بالإمامةأحق)من

أقرؤهمالقوتم"يؤم)1(:البخاريإلأالجماعةأخرجهفيمايك!بحقال.مولم!

سواءكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانواف!ن،اللهلكتاب

.سنا"فأكبرهمسواءالهجرةفيكانواف!ن،هجرةفأقدمهم

عنداودوأبوالبخاريفروى،المواليإمامةبصخةالآثاروردتوقد

مقدمقبلبقباءموضعآالعصبةنزلواالأولونالمهاجرونقدم"لما:آنهعمرابن

أبيروايةوفيقرآنأ"أكثرهموكانحذيفةأبمولمطسالميؤمهموكان!هالتبيئ

الأسدإ)2(.عبدبنسلمةوأبوالخطاببنعمرفيهم"وكانداود:

الصلاةفيإمامآحذيفةأبيمولمطسالمكحاليحالهقنيكونلاوكيف

يكت!حالرسولأمرأربعةأحدكانبل،للقرآنحفظآالمسلمينأكثرمنوكان

ذجمز:قالمسروقعنالبخاريأخرجفقد.عليهمالقرآنبقراءةالمسلمين

أحبهأزاللارجلذلك:فقالعمرو،بناللهعبدعندمسعودبناللهعبد

اللهعبدمن:أربعةمنالقرآناستقرئوا9:يقول!يرراللهرسولسمعتبعدما

إ)3(.جبلبنومعاذ،كعببنوأب!حذيفةأبيمولىوسالم،بهفبدأمسعود،بن

فلاجحش،بنأحمدأبيبناللهعبدمولىسفيانأبيمعنفسهوالشأن

منبينهمليسأنهأو،بالصلاةجاهلونأنهمالأشهلعبدلبنيإمامتهتعني

منباب،الصلاة)كتابوالزمذي(،بالإمامةأحقمنباب،الصلاة)كتابمسلمأخرجه)1(

،الصلاة)كابداودوأبو(،لإمامةباأحقمنباب،الامامة)كنابوالنسائي(،بالامامةأحق

(.بالإمامةأحقمنباب،الصلاةإقامة)كابماجهوابن(،بالإمامةأحقمنباب

منباب،الصلاة)كتابداودوأبو(،والمولىالعبدإمامةباب،الآذان)كتابالبخاريأخرجه)2(

(.وفضلهمالمهاجرينمناقبباب،الصحابةفضاثل)كتابالبخاري(أخرجهبالإمامةأحق

(.وفضلهمالمهاجرينناقبباب،الصحابةفضائل)كتابالخاريأخرجه)3(

-148-



إمامةأفضلهمكانأنهتعنيولكنهالهم،إمامآيكونأنفيحسنبأمرهايقوم

.للقرآنأقرؤهمكانلأنه

الحافظقال.عليهسلامةابنوسلمةق!قضةبنمحمد4ثناذلكويؤكد

قليلثقةوكانالخدرفي،سعيدأبيعن"روي:التهذيبتهذيبفيحجرابن

الأشهلعبدببنيأقومكنت:قالأحمدأببابنمولىسفيانأبماوعن.الحديث

وقش،بنسلامةبنوسلمة،سلمةبنمحمدقراءتيفاستمعرمضانشهرفي

بأس!")1(.إمايممنبهذامافقالا:،مملوكعبايومئذوأنا:قال.يستمعانفوقفا

للقرآنحفظآسفيانأبيمنأدنىهوقنإمامآبهمصلىلوإنهثم

إذآذلكبعديبقفلممشهور،وهذاخلفهصلاتهمولضختإمامتهلأجزأتهم

عواهنه.علالكلامإلقاءإلأمعنىلكلامه

جازاه،يقول.ذكرهبنايحسنالافتراءهذاعلرم!الأعظميوللدكتور

وأالمدينةيسكنونالأشهلعبدبنو"كان:وأهلهالإسلامعنخيرآالله

يزور-!راللهرسولكان:رافعأبووقالمعاذ،بنسعدعشيرةف!نهمضواحيها

يمتدأحيانأالحديثوكان،إليهمويتحدثالعصرصلاةبعدالأشهلعبدبني

الصلاةتعلمقديكونأنبدلامنهمعددآأنالمحققمنإذآ.المغربقربإلى

إ)2(.ىلمجيرالتبيئمن

لبنيالعربتعصبمن)8(رقمالهامشفيجولدتسيهرذكرهماوأما

الأسماءتهذيبصاح!برواهبمامستدلأالمواليقدرمنوحطهمجنسهم

إليه:الأخيرقدومعندحازمأبببنلقيسالخطاببنعمرسؤالفيواللغات

لهصلةفلا.كبير!نقم!ذلكإن:فقال.عبيدناأوموالينا:قال؟مؤجمم"من

5703/التهذيبتهذيبحجر:ابن)1(

حجر:.ابنم0891بيروتالإسلاميالمكتب167/النبويالحديثفيدراسات:الأعظمي)2(

5.703/التهذيبتهذيب
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قولميكونأنئغقللاإذ،سبقهممااستدلالأأفسذوهو،موضوعهبأصل

مواليهم.إلم!أمزهيوجملونحتىالآذانيعرفونلاحازمأبيبنقيس

بنلقيس!هالخطاببنعمركلالملمجقلثانييماجهيماومنجهة،منهذا

التعضبقبيلمنهوفلا،المستشرقهذاعليهحملهماغيرعلىحازمأبي

.بالآذانلجهلهمتعخبهقبيلمنهوولاللعرب

هذايذهبأنمنيمنعانهوخلقهالخطاببنعمردينلأن:الأول

ذلك.حقيقةيعلمالفذالخليفةهذاسيرةدرصومن.المذهب

فيها:فجاء.بقولهعمرأرادماتوضحللخبرالبيهقيروايةلأن:والئافي

مؤذنكم؟منفسألالخطاببنعمرعلقدمنا:قالحازمأبيبنقيس"عن

بكمذلكمإنوموالينا!عبيدنايقلبها:هكذابيدهفقالوموالينا.عبيدنافقلنا:

!)1(.لأذنتالخلافةمعالآذانأطلقتلوشديد.لنقص

ذإ،للمواليإتاهوتركهمالآذانعنإعراضهممنيتعخبأنهفالواضح

جاهعنهمنعهمولماإليهلتسابقواوأجيرفضلمنالآذانفيماعملوالو

يوهمناأنيريدكماالآذانصيغيجهلونأنهمقطعآيعنيلاوهذا،سلطانولا

بفضله.الجهلغيرنفسهبالآذانالجهلأنإذ،المستشرقهذا

اللهعلىالئلامجوازبعدمالمسلمينجهل)هـ(

التيللفكرةالشديدوتعضبهالمفرطتحاملهعلىتاذخام!موطنهذا

.بالإسلامتامفهمعلىيكونوالمالأؤلالقرنحتىالمسلمينأنوهيلهايروج

إليه.دضتماسطحيةالسابقةالأربعةالمواطنفيرأيناوقد

الجهلذلكمعيعدولافهو،إليهذهبماصخةجدلآافترضناولو

أموربكلالجهلقطعآيستلزملاوهذا،الإسلاممنصغيرةبجزئيات

1/426الكبرىالشن:اليهقي)1(
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بالشمس.يكذبفكأنماذلكغيريقولوقن،الإسلام

بل،السابقةالمقاماتفيعليهكانعمايزيدلاالمقامهذافيوجولدتسيهر

استدلالأ.وأسخفحالأأتعس!هو

المنهجعلقليلآأنفشهمالتاسعؤد"وقدتسيهر:جولديقول

نأالوقتذلكفيالمسلمينعلىكانوآنهالتفكير،فيالإسلامي

سننهفيالنسائيرواهبامستدلآيجوز"لااللهعلال!لاتمبأنيوقنوا

"....جبريلعلىالسلام،اللهعكالسلامتقولوا"لا:-لمجيحقولهوهو

فيماجهوابن(تخريجه)سبقالشيخانالنسائيغيرأخرجهوالحديث

التشهد(،فيجاءمابابفيها،وال!ئةالضلاةإقامة)كتابالسنن

جولدتسيهرأمعنولوالتشقد(.باب،الصلاة)كتابداودوأبو

:أيالتشهاي!نأنقبلالمسلمينمنكانذلكأنتغيتمقليلآالتالز

.للاستدلالمحلفلا،إياهالرسولىئغققهمأنقبل

السورةيعقمهمكماالتشهذيعفمهمكانذلكبعدالكريتمالزسوذإنثم

بسنده!الأولالتشهدكيفباب،الافتتاح)كتابالنسائيئروى.القرآنمن

كمالمجالتشقذاللهرسولىعقمنا:يقولاللهعبذ"سمعت:قالمعمرأبيعن

المواضعفيماجهوابنداودأبومثلهوروى،"القرآنمنالسورةيعفمنا

سننهما.منالسابقة

الشعرهـالقاءالقرآنتلاوةبينتمييزهمعدم)و(

متسائلآ:جولدتسيهريقول

المنبرإلم!بعضهمصعدلوالمسلمينعندالمعرفةمقالمسيكون"وماذا

."القرآنمنآياتأنهاالئاسقخشتالشعرمنشيئآوألقى

عتيبةأنفيهجاءللنديم،الفهرستكتابمنالتقطهخبرإلم!الهامشفيويحيل
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كتابه:فيوعلاجلاللهقالشيئأأحسنما:فقالالئاسفيخطبالعجليالتهاس

الخلاقيالمسئحوجيماغيربباقيالمنوفيعلىحيئليس

عزالله:لهوقالالكلبيئبنهشامعنهيرويهفيماالحكمبنعوانةإليهفنهض

الله.كتابمنإلأظننتهماوالله:فقالزيد،بنعديقالهإنماهذا،يقللموجل

وأيفرقونيكونوالمالمسلمينبأنالقارئيوهمأنيريدالمستشرقوهذا

الشعر.دهالقاءالقرآنتلاوةبينيميزون

كتابهفيالرذأحسنالأعظميمصطفىالدكتورالموطنهذاعلىردوقد

-خيرآاللهجزاه-فكفاني،النقلهذاسخافةمبينا(النبويالحديثفي)دراسات

الرذ:هذاالكريمللقارئأنقلأنوحسبيالرد.مؤونة

الراويالكلبيئابنلأنوكقققأمختلقآيبدوكله"الخبر:الأعظمييقول

ابنفيقيلوما.بثقةوليسفيهمطعونفهوذلكعلىزد،راففيئالحادثةلهذه

للأمويين.ومواليآعثمانيآكانعوانةأنسوى،عوانةفييقالأنيمكنالكلبي

هناكلكنالوحيدالسببهوهذاوليس.ملققةكلهاالحادثةأنيبدولذلك

تكذيبها:ثمةمنوتستدعيالقصةفيالنظرتستدعىأخرىأسبابآ

عندكانالنهاسبنعتيبةأنوثلاثينخمسسنةحوادثفيالطبريذكر

وأربعين،خمسسنةوفيه!.عفانبنلعثمانحلوانمدينةعلىعاملآمقتله

علأميرأالعجليالتهاسبنعتيبةعين،لمقابلتهمعاويةإلىالمغيرةذهبعندما

ألبتة.تاريخهفيهذابعدالطبرييذكرهلمثم،محلهفيالكوفة

إحدىسنةفيالزذةحروبفياشتركقدعتيبةإنأخرىناحيةومن

حدودفيبدلاكانذاكإذعتيبةإن:نقولأنيمكنناهذاضوءوفي،عشرة

طبيعيأعمرآعاشكانف!نسنة،عشرةخممسمنأكثرالأقلعلىأوالصثرين

علولذف!نهعوانةأما.الهجرةمنوالستينالخمسينبينماماتقديكونفإنه
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علىمعترضآيقومأنيمكنهولاالهجرةمنوثمانينخمسحدودفيالأغلب

منعشرةالخامسةمنأقلحينئديكونولا،أشذهبلغوقدإلأعتيبةالأمير

القرننهايةفيصحتهافرضعلىالحادثةهذهوقعتقدتكونإذأ،عمره

مائةمنأزيدالنهاسبنعتيبةعمريكونعندماالثافيالقرنبدايةفيأو،الأؤل

العمرهذاعاشولوأميرآالزجليعقأنتمامآفيهالمشكوكومن.سنة

نأويمكنني")1(.عوانةخبرفيكماأيضاالخوارجضدالحربمهاموليتسلم

تشهدالفهرستفيكماالخبربقيةأنوهويسير،آخرب!ثيءالر؟هذاعلىأؤكد

:فقال،الخوارجمنب!مرأةوأوتيالمنبر،علىنزل"ثم:فيهجاءإذبطلانهعلى

وجل:عزاللهقولإلىتسمعيالمالمؤمنينأميرعكخروجكمااللهدؤةيا

الذيوليتجزالغانياقيوعلىعليناوالقتالىالقتلكيت

هـاضاعتكمالثهبكتابجهلكمالخروجعكحملني،اللهعدؤيا:فقالت

جولدتسيهريعلمألمثمالخبر،هذافيالتحاملمقدارترىأنتوها!)2(اللهلحق

العداوةرائحةمنهايشتمالتيالأخبارقبولرفضالنقدقواعدأبسطمنأن

الفهرستكتابكانفمتىذجمز،ماكلعنوفضلآ.االعقيدةفيللاختلاف

.؟للتاريخمصدرآللنديم

الصلاةبمواتيتالجهل)ز(

جولدتسيهر:يقول

بنعمروعهد،يوسفبنالحجاجعهدفيالمسلمونيكنلم9

أتقياءمعظموأن،للصلاةالصحيحةالمواقيتيعرفونالعزيزعبد

حاولذلكومع،الأساسيةالقواعدمنممتأكدينيكوثوالمالمسلمين

1/66السابقالمصدر:الأعظمي)1(

.م7191طهرانتجدد،رضاطبعةا30صالفهرصت:النديم)2(
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لمالحكومةأنلهمتبينلماالتبيئباسمثابتةلسنةالنصرةالتماسالأتقياء

بعدهم،جاءلمنقيمةذاتغيرتبدوكانتالتيجهودهمفيتؤيدهم

"الصلاةيميتونأمراءتغلإي"سيأتي:القائلالحديثفوضعوا

كلامه:منمواضعأربعةفيهناعليهوالرد

بمواقيتالعزيزعبدبنعمروعهدالحجاجعهدفيالمسلمينجهل-أ

.الصلاة

الأساسية.القواعدمنكتأكدينالمسلمينالأتقياءمعظميكنلم-ب

السنة.نمرةعنالأمويةالحكومةإعراض-ج

.00001أمراء.بعدي"سيأتي:القائلالحديثوضع-د

فيهيقولأولهما)1(.النسائيأخرجهمابحديثينلهاستدلفقدالأولفأما

حتىخرجناثمالظهرالعزيزعبدبنعمرمع"صلينا:سهلابنأمامةأبو

الصلاةهذهما.عئميا:قلتالعصر.يصليفوجدناهمالكبنأنسعلىدخلنا

نصلي"كناالتيلمجبرواللهرسولصلاةوهذه.العصر:قال؟.صليتالتي

بنومحمدأنادخلت:قالأبيهعنسلامبنبشيربنالحسينعنوثانيهما

يكل!هاللهرسولصلاةعنأخبرنالهفقلناالأنصارياللهعبدبنجابربنعلي

حينالظهرفصل!ك!اللهرسولخرج:قال.يوسفبنالحجاجزمنفيوذلك

."إدخ....الشمسزالت

حيثوقتهاآخرإلىالضلاةيؤخرونكانواالأمراءأنهذاعلىوالجواب

الجهليعنيلاالآخروقتهافيالفريضةوأداءآيخر،ووقتأؤلىوقتللفريضة

حديثفيالنظزدفقلووهو،المستشرقهذاكلالميوهمكماالصلاةبمواقيت

والعصزالظهزصلىءلمج!هالئبيئأنفيهلوجدبهالمستذلىاللهعبدبنجابير

العصر(.تعجيلوباب،الغروبوقتآخرباب،المواقيت)كتابالنسائي)1(
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وحديثواحد،وقتفيالمغرتوصلىمختلفينوقتينفيوالفجزوالعشاء

ماباب،الصلاة)كتابجامعهفيأيضاالترمذيأخرجهاللهعبدبنجابر

فيشيءإأصحجابر:حديثفيالبخاريوقال(،الصلاةمواقيتفيجاء

جامعه.منالسابقالموضعفيالترمذيعنهذلكروى."المواقيت

وأبي،عباسابن:مثلالصحابةمنعدبعنجابرحديثنحوروقيوقد

بنوعمروسعيد،وأبي،الأنصاريمسعودوأبي،موسىوأبي،وبريدة،هريرة

الترمذيأخرجهالذيهريرةأبيوحديث.مالكابنوأنسوالبراء،،حزم

"..وآخرأ.أؤلآللصلاة"إن:لمجينفقال،الصلاةوقتيذكرفيصريح

وقتهاأؤلفيكانالعصرلفريضةأنسصلاةأنلكيتضحهذاومن

جولدتسيهرفهمعجي!ثالكريمللقارئيتبينوبذلكالظهر.آخروهو

بامورالأؤلالقرنفيالمسلمينجهللقارئهيصؤرأنأرادحيثللمسألة

نظامهيكتمللمزعمهحسبنفشهالإسلاملأنوذلك،المواقيتومنها:دينهم

والتابعين.الصحابةمننبيهمبعدجاءقنعلىذلكعبءوألقى

معظمإنبقولهيعنيماذامنهأفهمفلمكلامهمنالثافيالموضعوأما

الأتقياء؟همفمن.الأساسيةالقواعدمنمتأكدينيكونوالمالمسلمينأتقياء

وتارةالضحابةتارةبهمفيريدالأتقياءأما؟الأساسيةالقواعدتلكهيوما

بمعارضته.يجاهروالمصمانالأمويللحكميذعنوالمالذينالتابعينأخرى

وهمالدينهذابأسسجاهلتينكوناأنئ!تئغاالمسلمينمنالطائفتانوهاتان

اللاحقة.الأجيالإلمطالدينهذاحملمنضفؤة

دينه،عنشيئآيعلماليومبينناواحدمسلموجذلماالافتراضهذاصخولو

الريح.بقبضأشبهفهوالسابقتينالروايتينعلىب!حالتههذاعلىاستدلالهوأفا

نصرةعنالأموببنإعراضوهوكلامهمنوالرابعالثالثالموضعوأما
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ؤسيأتي:حديثبوضع4الأتقياعليهمشتغثتموجمن،الصلاةلتأخيرهمالسنة

الضلاةتأخيرلأننظر،قصرعلىإلأيدلانلا،"الصلاةيميتونأمراءبعدي

ئضز؟عنبالإعراضفاجملهيئغتحتىبدعةليسوقتها،آخرفيوأدائها

باندثارالسننتلكلاندثرتالنبويةللسننمحاربينالأمويونكانولوال!تيما.

وهذالها،مخالفيهاوبمحاربةأهلهابهلاكالفاسدةالعقائداندثرتكماأهلها

.العادةوتصدقهالعقليقبلهظاهر

؟موضوع."...أمراء.بعدي"سيأفحديثأنعلمكيفأدريلستثم

قرينةعكفوقعمتنهفينظرأم؟بالوضعأتهممنفيهفوجدسندهفينظرفهل

قطعا.ذاكولاهذالا:ذلكوجوابقال؟مايقولجعلتهقوية

لوبطمسهأولىأنفسهمالأمويونلكانموضوعآالحديثهذاكانولو

ضربآكونهيعدولاالأمرأنوالحقيقة.فيهمالطعنمننوعآفيهجاءمااعتبرنا

صاحبها،حرصعلىيدذوقتهاأولفيالصلاةلأن؟والتبكيتالتعريضمن

يبطلها.لاالوقتآخرفيالصلاةوأن

رذأبيفعن.نفسهالحديثهذارواياتبعضفيذلكيؤكدماوردوقد

واالصلاةيميتونأمراءعليككانتإذاأنت"كيفصتت!:اللهرسولقال:قال

ف!نلوقتهاالضلاةصل:قال؟تأمرنيفما:قلتوقتها.عنالصلاةيؤخرون

لماباطلةوتتهاآخرفيالضلاةكانتفلو.!نافلةلكفإنهاقضلمعهمأدركتها

نافلة.لهكانتولافرضآلهمكانت

الصامتبناللهعبدعنمختلفةطرائقمنمسلمأخرجهذرأببوحديث

)كتابداودأبووأخرجهوقتها(،عنالصلاةتأخيرباب،الصلاة)كتاب

والترمذي(،الوقتعنالصلاةالإمالمأخرإذاالمأموميصنعماباب،الصلاة

والنسائيايإمام(،أخرهاإذاالصلاةتعجيلفيجاءماباب،الصلاة)كتاب
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وأحمد(الجماعةمعوقتهاذهاببعدالصلاةإعادةباب،الافتتاح)كتاب

يؤخرمنخلفالصلاةباب،الصلاة)كتابوالدارمي168-916()5/

وقها(.عنالصلاة

أبووأخرجه،غيرهالصحابةمنرهطعنذرأبيحديثنحووروي

424--904-993)1/وأحمدسننهمامنالسابقةالمواضعفيماجهوابنداود

السابق.الموضعفيداودأبوأخرجه.الصامتبنعبادةورواه945(-455

فييعلىوأبوالأوسطفيالطبرافيأخرجهمالكبنانسورواه

الأوسطمعجميهفيالطبرانيأخرجهعمرو،بناللهعبدورواه)1(.مسنده

مسندهفيوالبزار(124)4/أحمدأخرجهأوسابنشدادورواهوالكبير)2(.

)3(.الأوسطفيوالطبراني

آنىثم.متعذدةطرقمنمسلمأخرجهأنصحةالحديثهذاوخ!مب

وأطلقالعمياءمتنزيهمتوقدلسواهيهتدقيأوذلكغ!يريقولأنلجولدتسيهر

كلامهيلقيأنجولدتسيهريذعيهاالتيالمنهجيةمنهلثم.هواهعنانلنفسه

مابعقلهطافكأنمانحوهعليهيتوخمببماعابىءغيرويمضيتدليلدونهكذا

:قالحيثالطيببأبيطاف

ويختصمجراهاالخلقويسهرشواردهاعنجفونيملءأنام

القائل:أيضآلستأوالطيبأبااللهرحمك

القمررميهمنولمخطىءسهامهممناللهأعاذك

منأربعةعلىيدورالمشهورةالسنةكتبفيجاءكماهذاذرأىوحديث

6791.بيروتالعربماالكتابدارالثانيةالطبحة1325/للهيثميالزائدمجمعانظر)1(

1325/السابقالمصدر)2(

1/324السابقالمصدر)3(
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عمرانوأبو)البراء(،العاليةوأبو،نعامةوأبو،الصامتبناللهعبد:الرواة

هذاسألفهل(.التعليقاتهذهبآخرالملحقةأ-2-3الأشكال)انظرالجوفي

لأنهذرأبامستثنيين؟الحديثعلةالأربعةهؤلاءمنمن:نفسهالمستشرق

يستطيعلنأنهالمؤكدمنهـ.32سنةعفانبنعثمانزمنفيماتصحابي

فيمصلحةلهفمنضفحآ،ذلكعنضربناولو.ثقاتالأربعةلأنالجواب

الحديثإلىننظرأنأردثاإذاهذا؟المصلحةهذههيماثم،الحديثهذاوضع

اشتهرتهؤلاءمنقنلسألناهقليلآذلكمنأبعدإلىذهبناولوالمتنجهةمن

بلغتوهل؟منهمللنيلالحديثهذايضعأنإلمطبهفدفعتللأمويينعداوته

فييشيعونهبلذلك،عليتسئرواحتىالمبلغهذامثلأالخيانةالحديثبأهل

قبلذهنهفييضعهاأنبجولدتسيهرأولم!كانأسئلةهذه؟لهبروايتهمالئاس

اكتفى؟فهلا.المتسرعحكمهيصدرأن

ضالصلواتبأنالشامببنجهل()ح

تسيهر:جولديقول

صلواتخمسهنالكأنعاموبشكلالشاميعرفلمالأولمطالعهودإوفي

يزاللاصحابيعنالبحثالضروريمنكانالحقيقةهذهمنوللتأكدفقط

.ذلك!عنليسألحيابعد

والدرامي.والنسائيداودأبوأخرجهاروايةعككتابههامشفييحيلثم

.بالذيبأمرأتاهقدجولدتسيهرأنيحسبالروايةهذهفيينظرلاومن

وال!ائييوتر(،لمفيمنباب،الصلاة)كتابسننهفيداودأبوروى

عنحبانبنيحمىبنمحمدعنسعيدبنيحمىعنوجميعهمالوتر(،)كتاب

أبايكنىبالشامرجلآسمعالمخدجييدعىكنانةبنيمنرجلأأنمحيريز:ابن

الصامتبنعبادةإلىفرحت:اتمخذجيقال.واجبالوتر:يقولمحمد
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:عبادةفقالمحمد،أبوقالبالذيفأخبرتهالمسجدإلىرائحوهولهفاعزضت

عكاللهكتبهنصلوات"خمس:يقوللمجبحاللهرسولسمعتمحمدأبوكذب

نأعهااللهعندلهكانبحقهناستخفافآشيئآمنهميضيعلمبهنجاءمنالعباد

شاءصمانغذبئشاءإنعهد.اللهعندلهفليسبهنيألبلمؤقن،الجتةئذيخقه

."الجئةأدخله

فرضفيجاءماباب،الإقامة)كتابماجةابنغيرهممنوأخرجه

لصلاةذكرولاالشاميمحمدلأبيذكرروايتهفيوليس(الخمسالصلوات

فيوأحمدبالوتر(الأمرباب،الصلاة)وقوتالموطأفيمالكوأخرجهالوتر.

315-316(.)5/مسنده

الوتربوجوبيتعلقالروايةفيالكلامأنهوالتلبيسهذاعلوالجواب

الناظر.علىيخفىلاوهذاالخمسالصلواتبوجوبوليسعدمهمن

كانركنأؤذأنوهومشهور،هومامعيتناقضالادعاءهذاإنثم

فيعليهقزض!اللهوأن،الصلاةإقامةأسلمإذاالصحابيوغيرالصحاببيتعقمه

بينمنقطعةالضلاتتكنلمذلكعنوفضلا،صلواتخمسوالليلةاليوم

صلاتهميؤدونكانوامكةإلىيفدونالذينوالحجاج،المدينةأوومكةالشام

جدلآافترضناولوبها،جاهلينيكونواأنفيستبعد،مراتخمسأهلهامع

بتعليمهم،كفيلةالحجموسمفيوالمدينةمكةأهلبينإقامتهمفإنذلك،صحة

مهمةبهمالمنوطةالجماعةوهماللهرسولصحابةمنالشامبلادخقتهلثم

للخلافة؟مقرآآنذاكالشامبلادكانتوقدكيف؟دينهمأمورالمسلمينتعليم

دونهكذابكلامهيرميأنقبلاعتبارهفيجولدتسيهريضعهالمالأسئلةهذه

قائمالصلاةدقائقمنكثيرفيالاختلالتأنجولدتسيهرفاتوهل.اتفاق

عنداليدينكرفعنفسها،الصلاةصحةفييقدحلاوذلك؟هذايومناحتى

هل:القيلهذاومنالسجود؟عندالركبتينعلىاليدينوكتقديمتكبيرةكل
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بسبع؟أمبخمسأمبثلاثيوتر!ك!ي!كانوهل؟سنةأوواجبالوترصلاة

الوترصلاةتشبهلئلاآخرهنفيواحدةمرةإلأيسفملاءلمجيهأوترإذاكانوهل

.؟المغربصلاة

فيحجرابنالحافظقال.صحبةلهإنفقيلالمذكورمحمدأبووأما

أوسبنمسعوداسمهإن:يقالالبر:عبدابنفقالمحمدأبوإوأما:التلخيص

الصحابةفي:حبانابنوقال.بدرفيإنه:ويقالأوس،بنسعيد:ويقال

سكن،صحبةلهالنجار،بنديناربنيمنالأنصاريسبيعبنزيدبنمسعود

لفظةوهذهأخطأأرادمحمد،أبوكذب:الصامتبنعبادةوقول.الشام

ذلكانعليهويدلكذب،:لهيقالأحدهمأخطأإذاالحجازلأهلمستعملة

وهاأخطأ)1(":لهيقالإنما،كذب:فتواهفيأخطألمنيقالولا،الفتوىفيكان

قالهلوكلاموهو،بصلةالعلمإلمطيمتولا،الخرفيعدولاكلامهترىأنت

باسموعجيجآضجيجآالدنياالمستشرقونهؤلاءلملأسواهسبيلهسلكأوغيىه

."وانسلتبدائها"رمتني:دائماشأنهمهكذا.عليهجنىالذيالمنهجأوالعلم

)21

؟الإسلامشعائريغيرونكفرةالأمويونكانهل

وطمسمثالبهمإظهارفيأنفسهمأجهدوابمؤرخينالأمويونابيليلقد

غربتأنومنذ،والكفرةالف!اقمنزمرب!وكأنهملناتذواحتىمناقبهم

همهأكبزجعلوقدالأعنهمكتتمننجدلاهذايومناوحتىدولتهمشص!

منمنهمبدرماتعظيمأو،فيهمليسب!اونعتهمتاريخهمتشوية-نادرأ-الأ

الأشغلمنلهمليسمارقونكفرةوكأنهمللقارئإظهارهميتمحتىأخطاء

.6491،بيروت،المعرفةدار،اليانيهاشمطبعةا247:الحبيرتلخيصحجر:ابن(1)
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وتخريبآ.هدمأالمعاولفيهاويعملواالشريعةبهذهيعبثواأن

كتابةفيبديصيأثرالعقديةالفرقوظهورالسياسيةللنزعاتكانولقد

الدولةأحداثمنماتاريخيئحدلثىفيالناظريستطيعفلا،الإسلاميالتاريخ

وهي،الحدثذلكرواياتكللهتجمتعأنقبلقولهفيهيقوذأنالإسلامية

لتباينهاالناظريتفطنلمهـاذا،الحدثذلكفيرواتهاآراءتعكسروايات

محالة.لاالخطأفيواقعفهووتدافعها

كانلهاأزخمنلأنإلأل!ثيءلاما،دولةأوجماعةحقإغماطإنثم

نأيستطعلموإنالمنض!المؤزخلأنمتانية،وقفةإلمطيحتاجأمرعليهامتحاملآ

جذجملوهوعنهيكتبالذيالحدثنحووأحاسيسهعواطفهعنيتخلى

إظهارمنأقلفليساذعاه،دانبهيتزتمأنالمؤرخيستطيعلاوتدعسير،

الحقيقة.نصف

أميةبنيتاريخفييكتبالمسعوديأواليعقوببمثلمؤرخمثلآ:خذ

أنهماعخمتلا؟يكتباأنمنهماتنتظرماذا.بتشيعهمعروفشيعيوكلاهما

عليهماأحملازانيولا،الأمويينذلمفيواهييمارواييماأوتالصخبركلسيتلقفان

التاريخية.للأمانةمخالقينملومينذلكبصنيعهماكانالهانهذافي

جهةمنهذينوبينجهةمنالأثيروابنالطبريبينتقارنجئتولو

تتعققالأؤلانيرويهاكئيرةنصوصآثمةإنبينهما.الفرقيمقدازلعلمتأخرى

عاطفيموق!إلىترجعمسألةوهذه.التحاملرائحةمنهايشتئمأميةبثيبتاريخ

منه،التخفم!ت!هلفلمنفسيهماأعماقفيأحياناجذورهضزبتعقدقيحتىأو

قابرآنهترعمقنيكذبمحضةنفسئةمسألةلأنها،عليهيعاتبهماانلأحدوليس

لهايملكفلاالمرءقلبفيتفقىالكراهيةأوالحثعاطفةيشبهفهذاصرفها.على

الكريمالخلقمنليسلأنه،يكرهلمنذلكخلافيطهركانلانضزقآ،
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لمذكرمماالركمعل-الأثيروابنالطبرقيأي-أنهماغير،بالكراهيةالمجاهرة

فييعرضاولمبهاوأشادامناقبهمفأظهراحقهمالأمويينيغمطاأنعلىيقويا

الجوهريالفارقوهو،المطلوبالإنصافهووهذا،مثالبهمعننفسهالوقت

جهة،منوالذهبيكثيرابنتاريخومثلهماالأثيرابنوتاريخالطبريتاريخبين

.أخرىجهةمنأضرابهمامنكانومنوالمسعودياليعقوبيتاريخوبين

فيكون،أخبارهأسانيدبذكرالأخرىالتواريخيفضلالطبريتاريخإنثم

مقاتمالمقامهذاوليس.فيهاينظزأنشاءلمنأمرهاتاركأمنهاذمتهأبرأقدبذلك

سيأقيلماتوطئةالشاكلةهذهعلالكلامجعلناولكنناالتاريخكتببينموازنة

أحيانفيالحقيقةتتعذىالتاريخكتبمنكئيرآأنالكريمللقارئنبينوحتى

فضلتكونأنتعدوفلا،بسبببالحقيقةتتصللاقدموضوعاتإلىأخرى

السلوكأوالعاداتاوالأخلاقأوالظواهربعضتعليلالقبيلهذاومن.كلام

علىفانثالصاحبهعلغلبغلوأوالتفكيرفيبلاد؟عنتنتمسمجةمقيتةبطريقة

الحخاجؤتغالمسعودكنبهيعفلماالقبيلهذاومندفعا.لهيملكفلملسانه

الطبعويمجهاالعقولتأباهاسخيفةروايةذلكفيلنافيرويالدماءبسفك

)1(.الأدبجاذةعنفضلاالضوابجاذةعنبروايتهاخرجحتىالسليم

لاوعتوطغيانوهوالحخاجطغيانعلىأجمعتالتاريخكتبوهذه

ذكرماتذكرلمجميعها،أقللمإن،الكتبهذهأغلتولكنجاحد،إلأينكره

تنشغلفلم،الحجاجصحتعسوءمنكانماذلكعنأغناهاإذالمسعودي

وفتور.ركؤكلهابقضيماذلكبتعليل

صخةأصحابهافيهايلتزملمالتيالتاريخكتمثتكونأنالمؤسفلمن!انه

مبشرينمنالدينهذا4أعدامنهتئقلخصبأمصدرآالتأويلصخةولاالتقل

.الحجاجأخبار79()2/للصحرديالذهبمروجانظر1()
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منالنوعيةهذهعلىالنقلفيتعويلهممجردانثم.ومستغربينومستشرقين

كانإذاأعظتموالبلئةأشذ،الطافةوتكونأمرها،فيالشأإلمطيدعوكالكتب

مثلوالأولمجهولا،مؤلفهكانأولصاحبهنسبتهتصحلمكتابمنالنقل

هووهذا)2(.والحدائقالعيونكتابمثلوالثاني)1(والسياسةالإمامةكتاب

وغيرهم.مستثرقينمنوتاريخهالإسلامعنيكتبمنمصادرحال

الذيجولدتسيهركلامفيجاءماإلمطالعجلىالتوطئةهذهبعدولنعد

.أخرىتارةضئيلبالإسلاماهتمامهموبأنتارةكفرةبأنهمالأمويينفيهيصف

تسيهر:جولديقول

بأنهتفكيرهموصفيصعبممنوهم،وولاتهمالأمويونيكن!ولم

."...إسلامي

أيضا:ويقول

طبقهاكماالدينيةبالمسائلكثيرايهتموالمالأمويوناوالحكام

الفقهاء..."

ولقول:

عربولأنهمقليلأ.كانالدينيةالسكانبحياةاهتمامهمأنكما9

سلوكفيولاالخاصسلوكهمفيلاكئيرآالدينيراعوالمأقحاح

ويعد1241/والمؤرخونالعربيالتارلخ:مصطفىشاكر:قيبةابنإلم!نتهفادبيانفيراجع)1(

الأخبارعونمنالرابعالجزءمقدمةانظر.ذلكالىنبهمنأولكانيكوسالإسبافيالمستثرق

أنهالأبحاثمجلةفيجبورجبرائيلادعىوقدخويهوديدوزيذلكفيوأيده.قةلابن

بعدردهيحنلمبمانفسهاالمجلةفيذلكنجميوسفعمدالدكررعليهردوقدحزم،لابن

.13،3/143/الةا،بحاثانظر.ذلك

وأعيد1868،سنةخويةديالمثرقبتحقيقهرلندا،،لايدنفيمرةأولطغمجهولمؤلفه)2(

7391.سنةدمثمقفيطبعه
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رعيتهم....!

ولقول:

لاالذينأميةبنيولاةحكمتحتالعامةأنهيذلكمع"والحقيقة

"...رعيتهمسلوكفيولاالخاصسلوكهمفيلاكثيرايتحمسون

هـلقول:

...الكلمةمعنىبكلدنيويحكم-ايأمويالحكمأي-"وهو

اضفاءإلىيدعوماثمةليسبأنهأح!واالمخلصونأميةبنيواتباع

يعنيوهو-()الدينيالتيوقراطيالحكممؤسسعلىالشرف

رغبوقد...التبيئعلىيصليلاالزبيرابنجعلوالذي-،ع!مالتبيئ

بطريقةالدينيةالشعائرتغييرفيوالأخرىالفينةبينالحكام

....".المدينةأهلأحاديثمعتنسجملا

المسائلإلمطننبهأنعليناتستوجبالتاريخيةوالأمانةالعلميوالإنصاف

لآتية:ا

وأمساوئمنحاكمنظامأيشأنشأنهأميةبنيحكمنظاميخلوليس-أ

إثمأوخطأاكبرولعلالخطأ،طبعهمفيوالبشربث!رعليهفالقائمون،مثالب

وتمثيلهمعنهاللهرضيالحسينوذبحهمالبيتا!قتلهمالنظامهذافيهوقع

القتلاثخنواإذالحزةيومذلكقبلمنهمكانوماكربلاء،يوموبأصحابهبه

وماوسلبها،وخهبهاباستباحتهاالمدينةأهلورؤعوا-!ي!محمد-أصحابفي

فرموهامعهومن!للزبيرطلبآمكةحاصروايومذلكبعدمنهمكان

وصلبه!عليبنزيدقتلمنمنهمكانوماالزبير،بابنومثلوابالمنجنيق

زيدآثم،فالحسينعليآ،خذلواحيثذلكفيدورللشيعةوكان،هشامزمن

وتركوهم،فزواالبأس!اشتدولما،ذلكعلوبايعوهمبالنصرةأغروهمإذ
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تيييماأعظتمولعل.بالئهوالعياذأعدائهمصفإلىعليهمانقلبوبعضهم

حكومةأمزجعلواأنالأمويينحكيممنوالمسلمونالإسلامبهاابتلي

بعض.عنبعضهميتوارثونهد!ارثآعضوضأممفكآالمسلمين

تصح،لاموضوعةكلهاأميةبنيذمفيالئبيئعنتروىالتيالأحاديث-2

يقخيرآتقذيىقيقةأ:تعالىقولهنزولفيجاءما:منهاالرافضةوضعتها

عدةوهيشهربأل!نبئهاستبدلقداللةأنوهو3،القدر:اال!!ثتز"

تفسيرهفيكئيرابنكذبوقدالقدر،ليلة-يركمكما-أميةبنيحكمأيام

معاويةذمفيجاءماالنحوهذاومنمتنآ.فسادمنفيهالماالروايةهذه

."فاقتلوهالمنبرعلىمعاويةرأيتمإذاأ:كقولهميصلحلاوكلها

"الأمناء:كقولهميصحلاكثرهامعاويةمناقبفيجاءتالتيالأحاديث-3

ث!ه:التيئإلىالله"أوحى:ذلكومن"ومعاويةوجبريلأنا:ثلاثةاللهعند

أبيبنمعاويةالقيامةيوم"يحشروأيضآ:!مأمونأمينف!تهمعاويةاستكتب

.01..الرضىمنوباطنهاالرحمةمنظاهرهانورمنحلةوعليهسفيان

هذابهصذرناالذيالسؤالمنالأؤليالشقعكنجيمتأنهذابعدبقي

.؟دينقليليأوكفرةالأمويونكانهل:وهوالمبحث

عنفسقهأوظلمهيخرجهولافاسقآ،أوظالمآيكونقدالمرةأناغقئم

ويقؤضتكفيزهذلكيستوجبفلابظليمإيماتهويلبسمؤمنآيكونوقد،المفة

له.غفزشاءهـانعذبهشاءإن،اللهإلم!أمره

ئختخممنالأئمةمنأحدعنئئقلولم،كفرةيكونوالمالأمويينانوالحق

حيثمعروفشأنهموهؤلاء،الزافضةعنروقيماإلأالقهتم؟تكفيرهمبقوله

وذوعثمان،الفاروقوعمر،الصديقأبوبكروقدحهمتكفيرهممنيسلملم

بكفرهم.يقوللامنيكفرونغلاتهمإنبل!هممنوهم،النورين
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الشواهذتكذبه،اللهبشعائرويعبثونلهمدينلاالأمويينبأنوالقول

الآتية:للأمورالواقعوينقضه

والسياسةالسيرةوحسنوالحفظبالفقهأميةبنيخلفاءبعف!عيرت

له.دينلامنفيتتوافرلاخصالوهذهوالزهدوالعدل

معاوية(ذكرباب،الصحابةفضائل)كتابصحيحهفيالبخاريروى

الأمة.هذهحبرعباسبابنوحسبك()فقيه:بأنهلمعاويةعباسابنشهادة

فلاللصلاةتاركآللخمرمعاقرآكانأنهمنمعاويةبنيزيدفيروقيوما

وهيالزبر،ابنداعيةمطيعبناللهعبدالتاسبينذلكأشاعوإنمايصضى،

وقدإسنا؟،لهايغزلتولاأرقةولاخالملهاليسرواياتذلكعنفضلأ

وقد،تذكرونمامنهرأيتما:فقاله!الحنيفةبنمحمدالتهمةهذهكذب

عنتتسأذللخير،متحريأ،الصلاةعكمواظبآفرأيتهعندهوأقمت،حضرته

الذيوما:فقال.لكتصئعأمنهكانذلكفإن:لهفقالوا.للسنةملازمآ،الفقه

منتذكرونماعلىأفأطلعكم؟الخشوعإلمنيظهزحتىرجاأومنيخاف

يكنلموإنلشركاؤه،إنكمذلكعلأطلعكمكانفلئن؟الخمرشرب

نكنلموإنلحقعندناإنهقالوا:تعلموا.لمبماتشقدواأنلكنيحلفماأطلعكم

يآلختييث!ذقنإلا):فقالالشهادةأهلعلىذلكاللهأبى:لهمفقال.رأيناه

شيء")1(.فيأمركممنولست86،.:الزخرفأ!يغقضونؤفتم

وصحيحيماشاذ؟روايالبنقلفي2القزاعليهاعتمدالحكمبنمروانوهذا

آلأزضناضذتإذآختى):تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنذكرهمامنها،القرآنمن

ء-ءصهـصصصحكل،

تعالى:قولهتمسيرفيحيانابوذكرهماومنها15(:ايونس!ؤازينتزخرفها

فيالحاجمئمرواهماوأفا46،:التوبةأ"غدتةولأغدوأآتخزوبخازاذوأؤتؤ)

الخطيب.الدينمحبتحقيق227القواصممنالعواصم:العربيوابن8228/والهايةالبداية:كثيرابن(1)

-661-



ء!يحالتبيئعلىأذيخلالحكمبنمروانأنمن(والملاحمالفتن)كتابمستدركه

النظرعنمتنهفسا؟كفانافهذا"الملعونبنالملعونالوزغ،بنالوزغ"هو:فقال

!رمنهاللعنهذاصخولولاعنآ،ولافاحشأيكنلمىلمجروالرسوللأنسندهفي

ومن.له!تتيرالئبيئلعنبعدجرحثمةليسإذالبخاريأسانيدرجالمنكانلما

رواته.وعدالةأسانيدهصحةعلىوحرصهالبخارفيتحزيشذةيجهلمنا

يذأطلقأنهولولا،الملكعبدابنهمروانبعدالمسلمينأمزؤلمنثم

ملوكخيزلكانالزبير،ابنوبينبينهكانومافسادآالأرضفيفعاتتالحجاج

المسيب،بنسعيد:أربعةالمدينةأهل4فقها"كانالزناد:أبوفيهقال.المسلمين

أ)1(.مروانبنالملكوعبدالزبير،بنوعروةذؤيببنوقبيصة

وقال")2(الخلافةقبلبالمدينةناسكأزاهدأعابدآ"كانسعد:ابنفيهوقال

أقرأولاأنسكولاأفقةولاتشميرآأشذشاتبهاوماالمدينةرأيتلقد9:نافع

إلأأحدآجالستداما:الشعبيئوقال)3(."مروانبنالملكعبدمناللهلكتاب

وزادفيإلأحديثأذكرتهمافإفيمروانبنالملكعبدإلأالفضلعليهليوجدت

المسجد.بحمامةعمرابنولفتا)4(،"فيهوزادفيإلأشعرآولا،فيه

احتجقده!مالكإفهذا:القواصممنالعواصمفيالعرب!ابنويقول

ومن")5(الشريعةقواعدجملةفيوأبرزهموطئهفيمروانبنالملكعبدبقضاء

النساء(،منالمستكرهةفيالقضاءباب،الأقضية)كتابالموطأفيجاءماذلك

)كتابفيجاءوما(،المكاتبفيالقضاءباب،المكاتب)كتابفيجاءوما

.امكهوبمصرالحديثةالكبداراللطيفعبدالوهابعبدههـتحقيق!الراويتلرب:السيوطي1()

.م9691الفجالةمطبعةالحميدعبدالدينمحيتحقيق4طبة216الخلفاءتاريخ:السيوطي)2(

والصفحة.الابقالمصدر)ر(

والصفحة.الابقالمصدر)4(

924صالابقالمصدرالعربما:ابن)5(
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الحكمبنمروانأقضيةفيمالكروىكماالعمد(،فييجبماباب،العقول

الخليفةالرشيدهارونمنهذلكتكيرةيغابماقضائهمفيكانولوكثيرأ،شيئآ

منالأموييننحوالعباسيينمنكانمايعرفوكلنا،عليهقرأهالذيالعبايصي

وهذا.التيرانفيهاوأضرمواخلفائهمقبوزنبضواأنهمحتىشديدحقد

يتيقنحتىيمينآخسينوالمقامالركننبينعامقهيستحلفالملكعبدبنالوليا

ا(.كضتائصمئقالملهقدمهاالتيالهدئةأنمن

بعدهاستخلفأنهإلأفضلمنالملكعبدبنلسليمانيكنلمولو

الخلفاءمنعذانفيكفيهأميةبنياشخوأما.ذلكلكفاهالعزيزعبدبنعمز

لهم،سياستهوعظيمالئاسفيسيرتهوحسن،وورعه،وزهدهلعدلهالراشدين

ص+ا
التايصىوسمي-الناقص!يزياقتلولما.المؤلفاتمناقبهتعديدفيالفتحتى

ي!قهتعاظمإذيزيدبنالوليذعقهابن-الجنداغطياتمننقصلأنه

أيثزآخرجثماواللهإنيبعد،"أماقائلا:الئاسفي،خطبخلاعتهواشتهرت

لنف!سيلظلولموافي،الملكفيرغبةولاالدنياعكجزضآولاطمعآولاتالزأولا

.")2(.نبيهوسنةلكتابهوداعيآولدينهدئهغضتآخرجتولكنيربييرحمنيلمإن

لبعضبأنهنائذكزأنيفوتناولاوتغفتم،تحقأبأنجدير"خطبةوهي

)ر(.إليهن!شتمابعضمنالوليدتبرئةفيكلامآالباحثين

بالكفرأوالدينبققةينعتواأنالظلمفمنالأمويينحالهذاكانف!ذا

بالله.والعياذ

علزمانهمفيالفتوحاتكانتلماقليلابالذينالأموييناهتمامكانلو()ب

القحمالطبريتاريخفيأخبارهمنالمزيدوانظر154صالمؤرخينأغاليط:عابدينالبحرأبو)1(

خويه.ديطبعةا271ص8الثافي

252-253.صالخلفاءتاريخاليوطي)2(

السابق.المصدر.عابديناليرأباانظر)3(
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الأيوفيهالاعظيمةأمانةإليهالأرضأهلودعوةالإسلام.وحملأشدها

زمانهمفيالإسلامرقعةاتسعتحيثأهلهامنالأمويونوكانأهلها،

غيرهم.زمانفيتبلغهلماتساعا

فسادعلىدليلأكبروتقريبهمللعلماءوتعظيمهمزفانهمفيالعلمازدهار)ج(

بالذنياانشغلواأنهمصخولو،واضرابهالمستشرقهذابهذوصمهمما

معالم،الشريعةلاندرستهؤلاءزعمكماحأحياتهمفيللدينيكنولم

كت!فيوترعرعواولاواالإسلامعلماءمشاهيرلأناليومذلكمنذ

شوقه.علىزرعهماستوىوقدإلأالعباسيندولةتأتولمدولتهم

،الإسلامراياتفوقهاخفقتإلأبلادآوطئواماأنهمفخرآوحسبهم)د(

بلادفيل!سلامأقامالأمويينمفخرةالحكمبنالزحمنعبدوهذا

فيتنخرالتفكلثآفاتفيهأخدتالتيالوقتفيتليدامجدآالأندلس

عزضةممرقيمادويلاقيإلمطالإسلامسلطانآلحتىالعباسيةالدولةجسد

والنهب.للنهش

.السؤالمنالأؤلالشقفيجاءماعلىكفايةالردهذافيأنوأحسب

وهو:الثانيشقهلمناقشةالآنولنخلص

ذلك؟أدلةوماأالإسلامشعائرايامويونغيرهل5

عناء،كثيرإلىالتفيهذاإثباتيحتاجولاكلأ.وألفكلآ:قطعاالجواب

هذاسخ!الكريمللقارئلبتنتالمقامهذافيالإطالةخشيةولولا

الفصل.هذافيتناثرتذلكعلىأدلةمنعرضهفيماأناقشهأنوحسبي.الكلام

جلوسآالأولىالجمعةخطبةأولا:

الغطرسةأنهوالمقامهذافيجولدتسيهرإليهذهبماملخص

مأجورينوغاظآالوقوففكرةمنيشمئزونجعلتهمأميةلبنيالأرستقراطية
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أثارواهذاوبصنيعهم.جلوسوهمالجمعةخطبةإلىهذافدفعهم،رعيتهمأمام

بسندفعقهميؤتدواأنإلأيملكوافلمبالستيما.المؤمنالتقيئالجمهورحفيظة

بنعثمانأنلهمروىالذيالتابعينكبارأحدختوةبنرجاءعندوجدوهشرعي

الثانية،فيويجل!قالأولم!الخطبةفييق!أناعتادالراشدينالخلفاءأحذ!هعفان

:وجوهمنهناوالردعليه.جالسأخطمتعليأأنروتنفسهاالدوائرهذهوأن

كانتلولأنهصحيحآ،الأمويينصنعتأويلمنإليهذهبماأنأظنلا)أ(

خطبوالمازعمكمالذلكالحقيقيةالدوافعهيوالتعاليوالأنفةالغطرسة

قائمين.الثانيةوفيجالسينالأولم!في

شيبةأبيابنأخرجهفيماالشعبىوقال،سفيانأبيبنمعاويةذلكفعل)ب(

حينوذلك،معاويةقاعدآالئاسخطبقن"أؤلى:معاويةصنعمبررآ

توهمهلمامخالفالسبمتأنترىأنتفها)1(."بطنهوعظمشحمهكثز

جولدتسيهر.

)2(.علةمنجالسآيخطبأنللخطيبالشافعيوأجاز

ما!عفانبنعثمانعنلهمروىحيوةبنرجاءأنمنإليهذهبما)ج(

نأفيهاجاءالتيالصريحةالطبريروايةترذهفاسد،فعقهميؤئا

الجمعةبأهلهاوصلىالمدينةودخل19سنةفيحجعبدالملكبنالوليد

جريرابنقال.الثانيةفخطبقامثمجالسآالأولم!الخطبةفخطب

هكذا:فقلتمعهوهوحيوةبنرجاءفلقيت:إسحاق"قال:الطبري

تكقمه.أفلا:قلتجرا.فهلممعاويةصنعوهكذا.نعم:قال؟يصنعون

يفعلأنفأبىمروانبنالملكعبدكقمأنهذؤيببنقبيصةأخبرني:قال

عثمانخطبهكذا.ماخطبما:واللهفقلت.عثمانخطبهكذا:وقال

002.صالخلفاءتاريخ:اليوطي(1)

مصر.ا689الشعبكتابسلسلةا1/77الأم:الثافعي)2(

-017-



")1(.بهفأخذواهذالهمروقيرجاء:قالقائما.الأ

لعثمانينسبهالهمروايةباختراعحيوةبنرجاءاتهاتمأنيئضحهناومن

روىمنهنالككانف!ذا،باطلاتهالمللمشهورالمخال!صنيغهملهمليسؤغ

ورواية)روي(،التمريضصيغةذلكويؤكد،غيرهفهوذلكفيشيئآلهم

)2(.تاريخهفيالأثيرابنأيضارواهاهذهالطبري

وراءيكنلمحيوةبنرجاءأنمجهللمجولدتسيهرأنذلكمنالأعجمب)د(

إمامأيشؤةأنأرادولكنه،الخطبةفيالأمويينصنغليبرزحديحبوضع

مواطنفيوكيرهالرهريمعفعلكمابالوضعبوصمهضابطأغذلآ

رقم)هامشالزاهرةالنجومصاحبذكرهاروايةإلمطنئهإنهحتىأخرى

فليسذيهز.ماخلافالأمرأن-الزاهرةالنجومفيأي-وفيه9:فقال87(

001.الحديثهذااخترعالذيهورجاء

رواهاالتيعينهاهيالزاهرةالنجومصاحبذكرهاالتيوالرواية

كتابمنونقلجولدتسيهرعنهاأعرضذلكومعالأثير،وابنالطبري

.!،كافىأي!04؟،كل!عنوانتحتنشروقد،والحدائقالعيونهومجهوللمؤلف

(.العربتاريخمن)مقتطفات

حيوةابنذكرماعلإلأذلكيغلهملمجقللاهذا،فيخالفوالىانوالأمويون)هـ(

هذاعلىغيرهممجملوالمإنهمثم،بهفأخذواشيءذلكفيلهمروقيأنهوهو

عظيما.إثمالأثموافعلواولوأحدآ،بهألزمواأنهمالتارلضىلنايحفظولم

يأمنأولم!إليهمالتاسآمزبمنوهوحيوةابنتعليلعلىوالتعويل

مجرد.آخرتخمين

خويه.ديهـطبة19سنةأحداث1234ص!جزءالثافيالقمالتاريخ:الطبري)1(

.4911/الكامل:الأثيرابن)2(
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علياذوهذا،المريرةالانتقاداتمنهذابفعلهمالأمويونت!قملم)و(

ولوالباطلفيليجاملوايكونوالموأنهموقتئذ،المسلمينالفقهاءصرامة

يدلالطبريرواهالذيوالخبرأميرأ.اوخليفةالباطلهذاصاحبكان

ذلك.علىنفسه

الجمعةيومالمسجددخلأنهعجرةبنكعبعنالبيهقيروىوقد

يخطبالخبيثهذاإلى"انظروا:فقالقاعدا،يخطبالحكمبنالزحمنوعبد

عليهكعبإنكازبأنعنهوأجيب)2(،صحيحهفيمسلموأخرجه00،)1(قاعدآ.

معه)3(.صفوالماشرطاالقيامكانولو،السنةلتركههوإنما

كانتأنهاإليهأحالالذينفسهالمصدرفيجاءفقدجالسآ،عليخطبةأفا)ز(

عننقلناهما)راجعيكفيماهذاوفيجمعةخطبةوليستنكاحخطبةإ

(للكتابترجمتنافي88رقمالهامشأثرفيوالتبيينالبيان

الصلاةقبلالعيدخطبة:ثانيا

الصلاةقبلالعيدخطبةجعلواأنهممنجولدتسيهرإليهذهبوما

ولكنهتغيير،هذاأنأحايئيهزولاحسب،كماليسالشريعةبذلكمغيزين

التاسلأن؟المصلحةمعمتفقآبعضهمرآهبل،الشريعةفيمقصودآتغييرآليس

كانفيمناختي!وقد.الصلاةبعدفينصرفونالأمويينخال!تيتحامونكانوا

إلى()الأوائلفيالعسكريفذهبالعيد،فيالصلاةعلىالخطبةقذتممنأؤذ

)4(.عثمانأنه

"أمعاويةالعيدفيالصلاةفبلالخطبةأحدثمن"أؤلى:الرهريوقال

قائما(الخطبةباب،الجمعة)كتابا-3/69791الكبرىالنن:البيهقي)1(

الحكم.أمبنالزحمنعبد:وفيه(.ااؤثوازاؤايحلز!ؤإذااتعالمطقولهفيباب،الجمعة)كتابملماخرجه)2(

المنيربة.الطبعة6921/القارئعمدة:العيني)3(

7591.دمق،تصابووليدالمصريعمدتحقيق1/934الأوائل:-العسكري)4(
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الذينبدرآخرينإلمطنسبتهاختلاتوحكى)1(.مصنفهفيالرزاقعبدأخرجه

ذلكأحذثمنأؤلبأنالقائلالرأقيوصؤت،البخاريعكشرحهفيالعيني

سعيدأبعنالصحيحينفيكمامعاويةخلافةفيبالمدينةالحكمبنمروان

لمالئاس"إن:ذلككبززآمروانيقولالصحيحينروايةوفي)2(.الخدري

الكرماني:قال")3(.الضلاةقبلفجعلتهاالصلاةبعدلنايجلسونيكونوا

أبوإحمل:العينيوقال!)4(.تركهفجازواجبآليسالعيدفيالضلاة"تقديم

مروانوحملهالتعيينعكالتبيئ!غل-فعلهمروانعكأنكرالذيوهو-سعيد

نأفرأىالئاسحالتغترمنذكرهبماالأؤلمطتركعنواعتذر،الأولويةعك

مهاهيئةعلىالمحافظةمنأؤلىالخطبيمااستماعوهوال!نةأضلعكالمحافظة

شروطهاإ)5(.منليست

المنبرفيوالزيادةالمقاصيراتخاذ:ثالثا

تغييرمظاهرمنالمنبرفيوالزيادةالمقاصيراتخاذأنجولدتسيهرزعم

المقاصيراتخاذلأن،واللهالئخغةبذلكأبعدوقد،الأمويينعندالشريعة

لهذهالأصوليونوجعل.الشرعيةالمصلحةاقتضتهاالمنبردرجاتفيوالزيادة

معارضتهاوعدم،الشارعمقاصدفيكاندراجهاتحكمها:ضوابطالمصلحة

لها)6(.مساويةأومنهاأهئممصلحةتفويتهاوعدم،والقياسوالسنةللكتاب

الأمورحفظفيالمنحصرالشريعةمقاصدمعيتفقالمقاصيرفاتخاذ

هذهحفظيتضمنفما.والمال،والت!ل،والعقل،والنفسيى،الذينن:الخمسة

002.صالخلفاءتاريخ:الشوطي1()

6/028القارئعمدة:العيني)2(

(.العيدين)كتابومسلمنبر(،بغيرالمصلىإلم!الخروجباب،العيدين)كابالبخاري)ر(

ولصفحة.الابقالمصدرالعيني)4(

والصفحة.السابقالمصدر)5(

.6691الأولمطالطبعةدثق،الأمرية،المكتبةمثورات32اا-15صالمصلحةضوابط:ابوطي)6(
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وأخليفةمنالمسلمينبأمرالقائمووتاية.شرعيةمصلحةفهوالخمسةالأمور

أمرلايقوملأنهللذينحفظفيهالاغتيالمنالفتنزمنفيوسلامتهأمير،

منهنالكيبقلمللمسلمينخليفةيتضبمنكليقتلداذارايمبلاالزعية

ولا،ويثتقكإلأعرض!يبقىفلاالئاسبينوالمرجالهرجفيسود،يسوسهم

حزمالتيللنفسحفظأيضاوفيهمفسد؟أفيمفسدب!وهذهؤيثتقب،إلأجزز

بالحق.إلأقتقهاالله

،قياسأوسنةأوكتابمنيعارضهمالهليسالمقاصيراتخادإنثم

مساوية.ولاأؤلمطلمصلحةتفويتفيهوليس

أباالخبيثالخارجىالملجمابنقتلأنبعدإلأمعاويةيثخذهاولم

مقذمةفيخلدونابنوقال.غيلةطالبأببنعليالمؤمنينأميرالسبطين

والققمةالخارجيطعنهحينسفيانأوبنمعاويةاتخذهامن"فأؤل:تاريخه

وقدإ)1(اليمانيطعنهحينالحكمبنمرواناتخذهامنأؤلوقيل،معروفة

.عبادهفياللهوسنةالإسلاميالملكشاراتمنخلدونابنعذها

يتخذلمنفسهفالكريمفالرسولالمنبر،درجاتزيادةمعنفشهوالشأن

لهيصنعقنأقزالمصلونكثزولما،شجرةجدعإلىيخطبوكانمنبرآالبدءفي

هذايومناوحتىالرمانذلكومنذ.الحاضريني!يئحتىخشبمنمنبرأ

ثلاثآوكانتالمنبر،درجاتزيادةفيبأس!يرولمالمصقونوكثزالمساجااتسعت

هذاعصرنافيالصوتمكبزاتاتخاذالقبيلهذاومن،الرسولعهدعلى

نأ)2(البخاريأخرجهماومنهوأفنيتها،المساجدصحنفييصليمنلإسماع

ثلاثأ،ه!جعلهثمالمسجد،أهلكثرحينعثمانبهأمرالجمعةيومالثانيالأذان

لممنيسمعحتىالمدينةبسوقموضعوهيالزوراء،علىالثالثبالآذانفأذن

.بيروتالعرد!،الكتابدارطبعة476المقدمة:خلدونابن)1(

الجمعة(يومالآذانباب،الجمعة)كتابالبخاري)2(
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الأمة.هذهعلماءمنأحاعليهيئيهزولم.خلافلاشرعيةمصلحةوهذه.يسمع

العاليةالمنابراعتلاءكانهلأو،للشريعةتغييرهذافيهل:نقولأنبقى

ضراوةالأمويينأعداءأشدحتىبذلكيقللم؟والكبرياءالغطرسةمنضربأ

جولدتسيهرخ!يستكمابهعليهميشئعماهذافيكانولووروافضخوارجمن

وأوعى.جولدتسيهرمنفهمااكثركانواولكنهم،كيرهإلمطالتفتوالما

)31

جولدتسهير:يقول

-انشغلواالأنظارعنالأتقياءالمؤمنونفيهأقصيئالذيالوقتوفي9

لمالتيالشريعةفيبالبحث-الرومافيالحكمتحتاليهودأحبارمثل

أنفسهمفيتمثلأنهاإلأللحياةالواقعيةالأوساطفينفوذلهايكن

."المثاليمجتمعهمشريعة

حتىيزاللاأستاذعنفضلآيعذرلممبتدئتلميذقالهلوكلامهذا

الظاهر.لفسادهأكابرهممنالمستشرقينأوساطفييغذهذايومنا

فقهاءبأحوالالرومانيالحكمتحتاليهودأحبارحالقياسأولا:

القيصروبيناليهودبينكانمالأنأبدآ.يصخلاأميةبنيحكمتحتالمسلمين

كقيآ،مختلفتينديانتينبينموضوعهو.م(بأؤأ-8)17ادريانالروماني

كانواالفقهاءأنصخلوهذا-أميةبنيحكمتحتالمسلمينفقهاءبينوماكان

ينتمونالئاسمنجماعةبينيحدثماهو-قطعأباطلوهوأميةلبنيمناوئين

واحلإ.ديننإلمط

صرفهمالرومانيالإمبراطورهذابهمنكللمااليهودأنجهةلانيةومن

تأتلمجديدةبتعاليمفيهوجاءواالتوراةعكوفضلوهالتلمود،كتابةإلىذلك
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منطاثفة:طائفتينإلمطأنفسهمعلاليهودوانقسم،القديمالعهدأسفاربها

وعيرفواموسىلشريعةتحريفآوعذتهالتلمودفيجاءماأنكرتاليهودأحبار

بالربانيين.وعرفتبهوسارتقبلتهوطائفة،بالقرائيين

بينكانماإلأالأمويةالدولةيناوئوالموالمحدثونالإسلاموفقهاء

إلىالتاسالإسلامفقهاءتذعولم.بالإمامةأحقهوفيمنالبيتوآلالأمويين

الدولةلأن،الفتنمخافةتكفرلمما،فسقوإنطغىدانالحاكمعلىالخروج

أمزهايسوسراعتحترعيةووجود،الضدعورأبالقح!ضتمإلىأحوج

معتمامايتفقوهذاالشارد،كالقطيعهملاتكونأنمنأؤلم!مفضولآكانيهان

المجتمععنمعزولينالأتقياءالعلماءيكنلملذلك.الإسلاميةالعقيدةأصول

يحزفواويعقمونها،ولميرشدونهاالأمةمنقريبينكانوابل،يجريلمايأبهونلا

همبشريعتهمذلكفعلواالذيندرانما،والتعديلبالتبديلالإسلامشريعة

رجالاتوهموالربييين،الأحبارمنطائفةتحتكرهاعندهمالديانةلأناليهود

طبقمنهاواستنبطوافيهاونقبواالشريعةدرسواعلماءهنالكولكن.الدين

منبشيءالبسيطللمسلمفيمكن،خبالذوإلأفيهايماريلامعروفهقواعذ

مااللهيرحمكترىأنتفها.الشريعةرجالاتمنيكونانوالدرسالمثابرة

عليه.والمستدلبهالمستدذبينالبونأوسع

هوفهذانفوسهمفيإلأالواقعفينفوذلهايكنلمالشريعةإنقولهوأما

،الزكاةوأحكام،الصلاةأحكامغيرهيالشريعةأسس!فهل،بعينهالجهل

،والحرامالحلالوأحكام،المواريثوأحكام،الحجوأحكام،الصوموأحكام

ويحجون،ويصومون،ويزكون،يصقونوقتئذالمسلمونإذآيكنأفلم.؟والجهاد

ماويجقون،حزقتماويحزمون،ال!ثريعةلهذهطبقآبينهمفيماويتوارثون،اللهبيت

.المكابرةإلأالقهتملا.؟جوابمنهل؟اللهسبيلفيويجاهدون،أحقت
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)4(

الأحاديثوضع!والأمويينالأتقياءدور5

والتناقض،الفسادمنيخلوهذاجولدتسيهركتابمنمبحثيكادلا

لماالردودهذهقارئعلىمشفقأناوكم.زللمنفيهمالكثرةتتبعهأعيانيحتى

الحذتجاوزربماالذيلطولهاوحرحضيتيمنسيتكئدهولماقراءتهامنسيعانيه

نأذلكفيعذرناولكن.الهممبهكلتماالتطويلومنقالوا:وقديما.المألوف

تطقزحتى،والتفصيلالبيانمنبذلافكانبالمقصود،يفيلاالاجمال

أنناعلينامعيبآجولدتسيهرعندفاعهمعرضفيلبعضهمقرأتوقد.خطأهم

ذاهوها:لنقولالأوانيأنأفلم.المعرفةحقتسيهرجولدنعرفلم

شبهاته،علردودناذيهيوها،وأباطيلهمفترياتهذيهيوهاجولدتسيهر،

فيلضيتيفيهازهذقنؤئتغقمشاء.قنعنهاؤئتغيرضشاء،منفليقرأها

قائلأنجفسهليمزخالمطافنهايةبهاللهبعونبالغونأناعقلهفيلعيبأوصدره

صوفأ.وجدت:خرقاءمنوالهعلنسجومنالمستشرقهذاحقفي

هوواللهفذلكغيرنا،إلىجاوزنا،ص!اذاالمرامبلغنافقدذلكأدركنا!!اذا

همتكالكريمالقارئأيهافاشحذ.نرومالذيوالكسبنبغيالذيالخير

معي:بالصبر،وهلموتذرع

الأحاديثوضعفيالأتقياءدورأولآ:

نأعذرأالقارئآشتميح،أهوائهيئمفيونسبخ،أخطائهلخةنركمتأنقبل

بيانهما:عنغنىلامهمتينمسألتينلهأبين

جولدتسيهر؟يعنيهمالذينالأتقياءهمقن:الأولى

كيرمنتلويحفيالنعتبهذايكتفيأنهيجدكتابهفيجاءلماالمتتبع

وتارةع!ي!،اللهرسولصحابةتارةبهفيريد،مقاربةغيرفيومواربة،تصريح
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أرادإذاإلأكلامهيستقيملاآخروحينا،تابعيهمتابعيوثالثة،تابعيهمأخرى

سياقمنعلمناهذلككلالأخر،الفرقمنغيرهمأوالخوارجأوالشيعة

عليه،الزدمنفيهالناظزيمكنلاحتىمقصودآخلطآيخلطبهذاوهو،كلامه

.نقدهفرصةعليهويقطع

ماقاللماالتقوىحذجولدتسيهرعرفلو؟التقيئتكدفيكيف:الثانية

منوهذا.الأمممنغيرهابأخلاقأف!عكيحكمذلكبصنعهوهوقال،

كيفيشاء،منيرتديهرداءالتقوىفليسترد.إلم!يحتاجلابحيثالفساد

ارتكابعنفضلآالصغائرمقارفةمنتمنعخقةأنهاغيتمولويشاء،ومتى

.القولفيواشتطالجذارخلعلماالكبائر

لاوجذورها،الكلماتأصولبتتبعالمولعينمنوهووجولدتسيهر،

صانقنفالتقى.والحمايةالصونوهي،الوقايةمنالتقوىأنيفوتهأنهأظن

يكونولن.بهاحتمىإذابترسهفلاناتقى:قيلولذلك،الرذائلمننف!ه

الاتصافيسوؤهلمامجتنبآ،والفضائلللقكرقاتجامعآيكونحتىتقتأالتقى

الحقباطلاعوتيقنهالعبدعليمدوالموهياللهبمراقبةإلأيتأقبلاوذلك،به

وباطنه.ظاهرهعلوتعالىسبحانه

والأحوالوالفعالبالأقوالتتعفقوهي،الاستقامةالتقوىعلاماتومن

اعظممنالاستقامةوعذت.اللهأمروعلىوبالثهلتهبوقوعهاوذلكوالنيات

مستقيما4المريكونوكيف.الاستقامةلزومالكرامةأعظئمقالوا:حتىالكرامات

قيل:ومنه.والكفثالحئس!:اللغةفيوهوالضبز،التقوىوتستلزم؟كاذبأكانإذا

وصبر،اللهطاعةعلىصبر:أقسامثلاثةعلىوهو.وحبسأمسكإذاصبرآفلان

علالصبراللهطاعةعلىالضبرمنليسأو.اللهابتلاءعلىوصبر،اللهمعصيةعن

ابتلاءعكالصبر؟ومنالكذبعنالصبزاللهمعصيةعنالصبرومن؟الصدق

.؟الآخرينمنالعبدعلىتقعمكارهمنالضدقإليهيجرماعلىالصبرالله
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يقنعلممنإليهافليرجع،التطويلعنتغنيالسلوككتبومراجعة

النعتفانطبقبالتقوىنعتهممنأحوالفيالمؤلفنظرهلهذا،بعد.بالقليل

كانتإذاإلأالفهتم،معنىإذآلكلامهفليس.نعم:قالإذا؟المنعوتعلى

أنتإذن،:لهقلنالا.:قال!ذا.نعرفهالذيغيرآخرشيئآيعرفهاالتيالتقوى

تهرشهذابفعلكوأنتالنظر،منمحللكلامكليسإذ.تعرفلابماتهرف

.رواحولاغدؤلكيستقيمفلاالذابةهرش

تتصورونكماالمثلعالمفيإلأتوجدلامثاليةصفةليستهذاياوالتقوى

ترونفأنتمنقزهلاوبعضها.مختلفةسلوكيةضوابطتحكمهمقوملأنكمأنتم

غايتهكانتفمن.الوسيلةجنسمنالغايةوعندنا،الوسيلةتبررالغايةأنمثلا

أخلاقهاوفسادالأمةتفتتمنتراهمايغزتكولا،أنبلطريقاإليهاسلكنبيلة

.حصدناهيخراسكممنبعضهوتراهمالأنبحاضرها،أم!هافتقيس،اليوم

.فسادهعلىنأقيحتىالقولفيمجاراتهإلأيبقلموأخيرا

يمنحونهفيهمرغوبآللأتقياءيبدوشيء)فأئجولدتسيهر:يقول-أ

لأنهالتابعينهنابالأتقياءيريدأنهوالظاهر.!التبيئإلىيرفعهسندآ

للنبي!تغرىأقوالايرويجديدجيلظهر"وهكذا:ذلكقبلقال

بسهولةحدث-الأسانيداختلاق:أي-أمر"وهذا:ذلكبعدوقال

الافتراءهذاعكأرذولن.طويلآأالصحابةفيهيعقرلمجيلفي

هذافيذيهزماكللأنذلك،علىبالدليلبمطالبتهولابتكذيبه

فكانتفيهاالحظخانهمنهاب!ثيءجاءداذا،الأدلةتعوزهالكتاب

حديثيةناحيؤمنالمسالةهذهسأبينولكننيالماء.بفقاقيعأشبه

وهي:نفسهالخطأفيبجهلهايقعلابعدهسيأقيمنلعل)منهجية(

حتىأوب!الئبيئإلم!يعزىلكيمالحديثماإسنابوجوديكفيهل
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فيلايكفيوحدهالإسنادوجودأناللهيرحمكاعلم؟صحتهلإثبات

إسنا؟عليهيزكحبنصتىكللكانهـالا!يح،التبيئإلمطالحديثنسبة

علموأصولبقواعدلجهلهمالعواممنكثيريتوهمهماوهذا.حديثأ

علتنطليلاف!نهاالمزكتةالمختلقةالأسانيدهذهوجذتوإن.الحديث

حفأيختبرونكانواالمحذثينأنتعلتمأنوحسبك،الحديثنقاب

الأسانيدلهيزكبوابأنعنهمكريبوهوبلادهمدخلإذاالمحدفي

ذلك.لإسنادهذاومتنذلك،لمتنهذاإسنادفيجعلواالمتونعل

مائةإلم!عددهايصلقدالمقلوبةالأحاديثمنعددأيديهبينويضعوا

فعلوقد.الحفظبجودةلهأذعنواإسنادهإلمطمتننكلرذإذاحتى

.البخاريإسماعيلبنمحمدالإماممعهذامثلبغدادمحدثو

ماقاللماالنقدفيالمحذثونيتبعهالذيالمنهجبقةجولدتسيهرغيتمولو

مختصرا:المسألةبيانذاهووهاقال،

فيينظرثم؟انقطاعفيههل.يديهبينالسندرجالفيالحديثناقاينظر

منفيهمهل:ذلكأمنف!ذا؟ضبالهاختلقنفيهمهلضبطهمدرجة

تالزهذاكلمنال!تاشيتمهـاذا؟شذوذمنهل:ذلكتجاوزهـاذا؟مجروح

لمولكن،عنهروىلمنمعاصرأالراوييكونكأن؟خفئيماأخرىجمقيمامنهل

أخرىأحاديثمنهسامعآبهمتلقيآلهمعاصرآيكونأنأومنه،سماعهيتحقق

هذا.حديثهفيذلكفيقدحالحديثهذاغير

أنهالمحدثينعندالقاعدةإنثم.الخفيةالعللضروبمنذلكوغير

تعخولاالسناتصحخقدآنهبمعنى؟المتنوضخيماال!نل!صخيمابينتلازتملا

كتبفيمبسوطذلكوتفصيلفاسدأ.ال!تاويكونالمتنتضخوقد،المتن

التوسع.شاءلمنالمصطلح

-018-



منفهؤلاء،والصالحينالرفابجهلةمنجماعةبالثقاتأرادإذاوأما

عنولزجرهمالخيرفيالئاسلقركيبيضعونهافهم.الحديثفيالئاسأكذب

الحديث4علماأحسنوقد.والرقائقالفضائلاحاديثمنكثيرذلكومنالشز،

منوضعوهوماوأنسابهمأسماؤهممعروفةوهم،الوضاعنقوائمإلمطبضفهم

قطعأ.بهمالمستشرقهذاسمعلماالعلماءهؤلاءصنيعولولا.الأحاديث

التابعى:نعزدتأنبقيئأخيرأ،

!ك!بماللهرسولأصحاتشافه"من:أنهإلمطالنيسابوريالحاكمذهب

علومفيالنقد"منهجكتابصاحثويقول")1(.والسننالدينعنهموحفظ

منهاالتيالمحذثينبأغراضأوفىلاتهالحاكمتعريف"واخترنا:"الحديث

الصحاب!إلمطسناةيكونلاالصحاب!عنيأخذلممنف!نالسند،اتصال

قومأعلاها:طبقاتفيالتابعينالحاكمجعلوقد)2(."بالواسطةإلأمتصلآ

العطاردي.رجاءوأبو،المسيببنسعيد:منهمبالجنةالمب!ثرينالعشرةلحقوا

وحياةالجاهليةأدركواالذينوهمالمخضرمينمنجماعةالتابعينومن

غفلة،بنوسويد،الأسديوائلأبو:منهمصجةلهموليست!يحاللهرسول

.النهديعثمانوأبو

يسمعواولمع!التبيئزمانفيوياواطبقةالمخضرمينبعدالتابعينومن

وغيرهما.سهلبنوأمامة،الصديقبكرأبيبنكمحمدمنه

فيانتشرواحيثإليهوالدعوةالعلمنشرفيالفضليرجعوللتابعين

الئبيئ.أحاديثمنسمعواب!االتاسوحدثواالأمصار

ويركبالأحاديثيضعكان()التابعينالثقاتمنقنهذاكلبعد

42.صالحديثعلوم:النيابوريالحاكم)1(

.2هاث!ا47صالحديثعلومفيالقدنهجعز:الديننور)2(
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!.جوابلا؟الئاسبهاليوهتمعليهاالأسانيذ

مضاذب!أنهاظنواالتيالتعاليمهذهبنشر..".جولدتسيهر:يقول-ب

وضاعيايأتقياءروعقذأالوقتذلكفيكانتالتيالكفرلنزعة

نظرواالحاكمةةللأسالمناوئينمنالأتقياءإنوحيث....الحديث

الخلافة،فيحقأصحابأنهميذعونالذينأولئكإلىالازدراءبعين

الموضوعاتتلكمنعد؟خقحمقالمختارونالأمةمخلصووأنهم

.".....الأمويينعكمباشرهجومدونبيتآللمدح

وغيرهمالأمويينبينكانمماالزغمعلىأنه،لىاياكاللهفليرحمني،اعلم

الآخزالفريقينمنأحايكقرلمف!نه.الإمامةمسألةبسببونزاععداوةمن

منكلتكفيبرعنيتوزعونلاالذينالغلاةبعضمنكانماإلأالفهتم

بالكفرالزمانذلكؤضتمفإنلذلك،إليهميفتفتلاشذاذوهؤلاء،يخالفهم

المجازفة.منضربهو

الأتقياءإلىذلكونسبةالبيتآلفضائلأحاديثبوضعيتعلقفيماوأما

غيرالآخروبعضهاصحيحبعضهاالبيتآلفضائلأحاديثأنفاعلم

وضعمنهيالبيتآلفضائلفيالموضوعةالأحاديثوأغلب.صحيح

كانف!ذاوعمر،بكرلأوالشاتمةلعليالمتعصبةالمغاليةالشيعةوهمالرافضة

لمكونهعنفضلآعظيماظلماظلمفقدالتابعينمنالحديثرواةبالأتقياءه3مرا

بدليل.كلامهعلىيشدل

المقصودأنعلىالتنيهؤتجمتالأذهانعكايأمريختلطلاوحتى

مجردليسالرفضإنثم.الرفضمطلقوليس،الشيعةغلاةهنابالروافض

:قالحيثالشافعيالإماماللهورحميتوهمقدكماالبيتآلمحبة

راففيىأفيالثقلانفليشهدمحمدآليحمثرفضآكانإذا
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الألوهيةص!إلىبرفعهموذلكفيهمالغلؤإلىالمحبةتعديهووانما

فلم،المحذثونالتفريقلهذاتفطقوقد.الب!ثريةالجبفيماتنافيبأوصافونعتهم

.المقامهذابعرضه4ينوتفصيلوللمسألةمطلقآ،الراففيىروايةيرذوا

قيس،بنوعلقمة،ثابتبنوعدقي،تغلببنآصبان:ترجمةتراجعأنؤخ!بذ

.الرجالوتراجموالتعديلالجرحكتبفيمخلدبنوخالد،سليمانبنوجعفر

منحفظوهالذيبالقليلالأتقياءاهتئموقد9تسيهر:جولديقول-ج

نشرهعلوعملوا،بالروايةاكتسبوهالذيأوالمبكرةالإسلامعهود

عندستعزفأنهاظنواجديدةحديثيةمادةاختلقواك!اجماعتهمبين

."فقطصغيرةجماعة

سبقسمجةسخيفةقصةى!عح،الئبيئوفاةبعدوتزايدهالحديثنموقضة

2-3-)الفقراتالكتابهذامنالأولالفصلعكتعليقاتنافيفتورهابيانلنا

أيضا.المقامهذاعلينسحبهناكقلناهوما4(

عندرواجاوجدتقاصهاوبلادةفتورهاعلالقصةهذهانوالعجيب

الإيطاليالمستشرقبذلكعليهشنعالذي+ه*باستثناءالمست!ثرقينأغلب

عجيبةآراءهذاولكايتاني(.الإسلام)حولياتكتابهمقدمةفيكايتافيليوني

آراءفسادمبلغالكتابهذاغيرفيبئناوقد،بموضوعهكاملجهلعنتنم

.الإسلامحولياتكتابهنقدمةفيكايتاني

الوضع:!الأموييندور5

تيقنهوعدمذلكفيوارتباكهبالوضعالحكوميةالدوائرجولدتسيهراتهام

بهقامتالذيالرسميالدورلبيانالفصلهذاجولدتسيهرعقد

الأحاديثونشراختلاقفيالعباسيةالحكومةبعدهاومنالأمويةالحكومة

دورعنيتكئمجاءئاأنهإلأ.والاجتماعيئالسيالميئموقفهمالدعمالمكذوبة
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عدمإلىببحثهيوبي،لهيتفطنلملعفهفادحأخطأارتكبذلكفيالأمويين

بعيدأبهنطؤخأنبناأؤلمطكانوربمايغتفر،لامنهجيئخطألأئهبهالاكتراث

حين.إلىفجاريناهقليلاتسامحناأنناإلأبالا،لهنلقيفلا

فيواليقينالشأبينيزذدكونهفييتمثلالفابحالمنهجيئالخطأوهذا

يوحيأولافهو،برأيذلكفييجزميكادفلا،المبحوثةالمسألةعلىالحكم

بأنبحثهيختمثممؤكد!،قطعئةمسألةالوضعفيالأموييندوزبأنللقارئ

كافيةأمثلةيجدلمأنهرأيفيذلكوسبمب،والظنالاحتماذيتجاوزلارأيه

فاستمع.المحاجةأمامتصمدلابضعشبهاتالأقولهعلىليستدذصحيحة

قائلا:الأمويةالحكومةدوزيؤكدكيفالفصلهذافيعباراتهبعضإلى

غالبآيأتيالواهيةالأحاديثلهذهالدافعأنإلمطتشيرمتوافرةحقائقوثمة

العليا.الحكومةدواثرمن

منذمحاربتهاأوونشرهاالأحاديثاختلاقعلىالرسميالتأثيربدأوقد

.مبكرةفترة

ذاتالاكاذيبنصرةفيترذدأفيالسياسيينوأتباعهمللأمويينيكنولم

مقذسآ.دينيآشكلااتخذتإذاالمعينةالنزعة

لهم.راقتأحاديثنشرفيسعيمنالأمويونبدلكم

الأمورفيحتىبداالأمويينحكمتحتللحديثالرسميوالاختلاق

المبتذلة.

احتمالا:فيجعلهقولهفييشككيفإليهاستمعثم

-الأكراضلهذهالمختلقةالأحاديثمنالأعظمالجزءأنالمحتملومن

الكلامهذاقبلمنبذلكصرحكماالسياسيةالأغراضهنابهاويعمي

رسمية.مبادرةأورسميلتأثيرنتيجة-كانبسطر
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:قالانعدامها،بله،حججهبتهافتأحشلماوأخيرا

علدليلاليستمامآتصؤرهايمكنلاالأمويةالأحاديثأنإوحقيقة

.أالمتعددةجوامعنافيوجدتمماأكبرعددفيتوجدلمأنها

الأمور،علالحكمفيالرجلهذاأسرعما-اللهيرحمك-ترىأنتفها

والتسليمأحكامهقبولفيقومهأصعماثم،الحقيقةعكالتجئيفيأبرعهوما

هذامثلعلىغيرهمكتاباتفيوقعوالو-اللهوأيم-وهم،يقينياتأنهاعلبها

الدنيالأقامواالأوهامإلم!والالتفاتالحقائقطرحفيوالمبالغةالتجني

السليمة.العلميةالبحثلمناهجمخالفأنهبحجةوأقعدوها

فسادها.وبيانفيهاللنظرأدلةمنساقهماإلمطلنعدوالآن

للامويينالرسميالدورلبيانجولدتسيهرساقهاالتيالواهيةالأدلة5

الوضع:يئ

ها:وزالأولىالشبهة

الوضاعن:منالاستماععلىولاتهبتثجيعمعاوبةاتهام

الأحاديثاختلاقعلىالرسميالتأفيبدأ"وقدتسيهر:جولديقول

بنمعاويةأصدرهالذيوالأمر،مبكرةفترةمنذمحاربتهاأوونشرها

الأمويين،روحعنيعبزشعبةبنالمغيرةالمطيعواليهإلىسفيانأبي

عثمانعلىوالترخيموذفهعليشتمعنتتحئمالا:فيهجاءوقد

وترك،لهموالاقصاءعليأصحابعكوالعيب،لهوالاستغفار

لهم،والإدناءعليهالثهرضوانعثمانشيعةوب!طراء،منهمالاستماع

.!أحاديثأنهعلىوينشرونهيقولونهلماأيأمنهموالاستماع

والاستماع.....منهمالاستماع"تركللمغيرةمعاويةقولمنيفهملا
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فهمكيفأدريولست.تلويحأولاتصريحألالأحاديثهماستماعأنهعل"منهم

والله،اللغةهذهأهلنحنذلكنفهملمإذاالأعجميوهوجولدتسيهرذلك

لعريض........ياوسادكإن

عثمانشيعةأحاديثيسمعأنواليهمناللهرحمهمعاويةأرادفما

وآراءلنصحالسماعمنهأرادولكنهعلي،شيعةأحاديثعنوالإعراض

لاالنصمنظاهروهذا،العلويينونصحمشورةإلم!يستمعوألاالعثمانيين

فيه.مزاء

وردها:الثانيةالشبهة

الأمويين:لمصلحةالموضوعةالأحاديثلزويجالتقيةالمصادرعنالبحث

هذهلحمايةمهيأةتقيةمصادرعنبالبحثفقطاهتمواداوقد:يقول

."مجروحينغيرثقاتأنهمعكاعتمادآالموضوعات

تتفقنبويةأحاديثلوضعالأمويونجئدهمالذينالثقاتهؤلاءفمن

نأقبلواالرهريأمثالأناسمن"وكمقائلا:جولدتسيهريجيب؟ميولهممع

.!حيوةبنرجاءفيذلك"ووجدواآخر:موطنوفي"أدواتهممنأداةيكونوا

يجدألممستنكرآ:أسألأنعليهالردفيالشروعقبلالمقامهذافيأود

إلأالأحاديثلوضعالأمويالحكموطفهمالذينالثقاتمنجولدتسيهر

أنهمنيقينلعلىواني؟والتهكمالسخريةإلىذلكيدعوألا؟الفاضلينهذين

لشئعالحديثأهلثقاقيمنهذينغيربهايوصمشبهةأيةعلىعثرقدكانلو

فيالواهيةأدلتهنناقشفهلتم.الفراء!جوففيالصيد.كل...ولكن،عليهمبها

الفاضلين.هذيناتهام

بالوضع:الزهرياتهامعلىالواهيةالأدلة

أوجه:أربعةفيأدئتهحصريمكن
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01مساجد.ثلاثةإلمطإلأالرحالتثمدلاأ:حديثوضعفيالرهريدور-ا

إياهسائلامكتوبةبنسخةجاءهوقدالوليدبنلإبراهيمالرهريقول2-

!فمن:الرهريأحاديثأنهاعلاحتوتهاالتيالأحاديثبروايةالإذن

.؟"غيرييحدثكموه

".الأحاديثكتابةعلىالئاسأكرهواالأمراء"هؤلاء:الرهريقول3-

لابنوتربيته،الحجاجمعوحخه،الأمويينلبلاطالرهريدخول4-

القضاء.منصبوقبولهالملكعبدبنهشام

فسادهالكنبينفتعال،بالوضعالرهرياتهامعلىالأربعةأدلتهذيهي

عوارها.لكونظهر

الشا

به:الزهريواتهامالرحالتشذلاحديث

الحجمنعفيالملكعبدالأمويالخليفةرغب"ولماتسيهر:جولديقول

يدفعأنومخافةالزبير.بناللهعبدمنافسهمنمتضايقأكانمكةإلمط

بالأماكنحلولهمعندمبايعتهإلم!الشامأهلمنالخخاقيالأخيرهذا

مكة،إلم!الحجعنلصرفهموسيلةإلم!لجأالحجاز،بأرضالمقذسة

تبريرمهمةوأنيطت....بالقدسالصخرةقبةإلم!الحجبفكرةوذلك

التقي،المحدثبالزهريالدينيةللحياةسياسيآالموخهالاصلاحهذا

ثلاثةهنالكأنوهوللنبيقولأنهعلىينشرقولباختراعوذلك

."المقدسوبيتوالمدينةمكةفيالزحالإليهاالتاستشذمساجد

أهلالملكعبد"ومنع:وفيه،تاريخهفياليعقوبيرواهماذلكفيوحجته

رأىفلما،بالبيعةحخواإذايأخذهمكانالزبيرابنلأنوذلكالحجمنم

حختمنعناوقالوا:الئاس،فضخمكة،إلىالخروجمنمنعهمذلكالملك

الرهريشهابابنهذا:لهمفقالعلينا!اللهضمنقزوهو،الحرامالله
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المسجدمساجد:ثلاثةإلم!إلأالزخاذتشذلا:قالاللهرسولأنيحدثكم

،الحرامالمسجدمقاملكميقوموهو،المقدسبيتومسجد،ومسجدي،الحرام

إلمطصعدلماعليهاقدميهوضع!اللهرسولأنيروىالتيالصخرةوهذه

يطوفواالئاسوأخذ.....قبةالصخرةعلىفبنى،الكعبةمقاملكمتقومالسماء

."أميةبنيأيامبذلكوأقام،الكعبةحوليطوفونكماحولها

معهايبقىلابحججالافزاءهذاالأجلاءالعلماءمنجماعةأبطلوقد

ومصطفى،خطيبعجاجومحمد،السباعيمصطفى:أمثالتهافتهفيشكاي

الأعظمي.

الأدلةبعضإليهامضيفاالكريمللقارئألخصهاأنإلأهناأملكولست

اليهوديللكاتبمقالةعلىالقارىءومحيلا،التهمةهذهفسادبيانفيالأخرى

ادعاءفتدوقد،بالقدسالعبريةبالجامعةالأستاذجويتاين(دوف)شلومو

عنالنظربصرفلأنه،عليهالاطلاعبالقارئيجملحسناتفنيدآجولدتسيهر

والأسلوبالمسلكعنيختلفوأسلوبآمسلكآذلكفيسلكقد،ودينهجنسه

بتيسير(وعونهالله)بفضلقمتوقد.الأعداءبهشهدماوالحقاتبعناهما،اللذين

.التعليقاتبآخرألحقناهاكاملةترجمةبترجمتهاوذلكالقارئعلىالمهمةهذه

تسيهر:جولدفهمفسادأوجهذيهيهاوأخيرآ،

اليعقوبماغيرالقبةبناءفيالرهريدورالمؤرخينكبارمنأحايذكرلما-

يحتجلابطريقبنسعيديسمىنصرانيوآخرمتحاملشيعيوهو

(.التعليقاتهذهبآخرجويتايندوفشلمومقالة)راجع.بأخباره

الخياطابنوذكرهـ.05سنةالأقوالأرجحعلىالرهريشهابابنؤلذ2-

بنالملكوعبدالزبيرابنبينالخصومةوكانت!51سنةولدأنه

الصخرةقبةبناءمنالانتهاءأنصحوإذاهـ.73هـو65بينمامروان
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)1(

ائنينآنذاكالهمرمنبلغقدالذهبيابنهـفيكون72سنةفيكان

نأالمستبعدومنالعمر،مقتبلفييزاللاأنهيعنيوهذاعاما،وعشرين

مكانها،تحويلأوفريضةإلغاءعلىسنهمثلفيبمنالملكعبديحتج

الذيالوقتفي،أهلهولايعرفهالشاممنليسمغمورشابوهولاسيما

المسيببنسعيدأمثالالحديثعلماءبكباريعجالوسطفيهكان

ذؤيببنقبيصةيكلفأنالملكبعبدأولىيكنألمثممحمد.بنوالقاسم

خاتمه.عككانوقدالمهمةهذهبمثلوقتئذالعلماءكبارمنوهو

سنةحدودفيشهابابنوفد1159(:1/)الحفاظتذكرةفيالذهبيقال

النبلاءأعلامسيرفيوروىأبعلمهفأعجبالملكعبدالخليفةعلىثمانين

سنةالملكعبدعكشهابابن"قدتم:قالسعدابنالليثعن328()5/

:شهابابن"قال(:نفسهالسابق)المصدرأخرىروايةوفيأوثمانيناثنتين

مشغوليومئذالملكوعبد،الأشعثابنتحركزماندمشققدمت

التياللةلأنسعدبنالليثروايةمعتتفقالروايةوهذه")1(.بشأنه

يضعأنيصحفلا،والثمانينالئانيةالسنةهيالأشعثابنفيهاخرج

فتأمل.،سنينثمانبنحوالزبيرابنوفاةبعدالحديثهذاالرهري

سنةتوفيوهذا،المسيببنسعيدعنالرحالشدحديثالزهريروى

فكيف.الحديثهذاعنهالرهريروايةوقتحئآكانأنهأيهـ(؟)49

الأمويينمعحاسمةمواقفلهمشهورثقةعالموهوالمسيبابنيرضى

يستنكر.أندونهكذاباسمهيرخأن

علىالرهريتلميذهمعمتواطئآكانالمسيبابنأنجدلآافترضناإذا

وهوزمانهما،فيالحديثعلما"ذلكفييجاريهمأنيعقلفهلالخيانةهذه

5932/النبلاءأعلامسير:لذهبي
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بهذا.ناهيكذلكمنأدنىهوفيماتحقيقهيصعبأمر

حولدتسيهر-عليهاعتمدالذيالخبرمصدروهو-نفسهاليعقوبييذكر6-

قبةوعمارة،بعدهوماهـ()72عاممنالأمويينيدفيأصبحالحخأن

كانبعدهاوماال!نةهذهوفيهـ(،)72عامفيإلأتكتمللمالصخرة

يكونوالملذلك،الأمويينيدفي281(،)2/اليعقوبيقولحسبالحخ،

حولالطوافإلم!يدعوماثمةوليس،للحجبديلإيجادإلم!حاج!في

أمغفلين:الأعظميالأستاذقالكما،الأمويونيكنولم،الصخرة

بيتمنالحجبتحويلهم")1(ضدهميستخدمسلاحآأعداءهمليمنحوا

اليهوديالكاتبأيضابهاحتجماوهذا،الصخرةقبةإلمطالحرامالله

فيومكانتها"ال!تةفيالسباعيمصطفىالأستاذومثلهآنفآ،المذكور

.،الإسلاميالثريع

وكل،المقدسبيتإلم!الحجتحويلعلىيدؤماالرهريحديثفيليس7-

الثلاثةالمساجدغيرإلم!الزحالشدعننهىءلمجي!داللهرسوذأنفيهما

وليرجع،والعقيدةالفقهكتبفيمبسوطالحديثهذاوشرحلأفضليتها،

التوسع.شاءمنإليه

فيشاركهبل،."...الرحالتشدلا،حديثبروايةالرهريينفردلم8-

وأبي،الخدريسعيدكأبيالصحابةمنطائفةعنالتابعينمنعد؟روايته

عنالرهريوروايةعمرو.بناللهوعبدوعليعمروابنالغفاريبصرة

،الصلاةفضل)كتابالبخاريأخرجهاهريرةأبيعنالمشببنسعيد

وأبو(،الرحالتشدلاباب،الحج)كتابومسلم(،الصلاةفضلباب

المساجد،)كتابوالنسائي(،المدينةإتيانفيباب،المناسك)كتابداوود

.0891بيروت،الإصلاميالمكتب2،458/النبويالحديثفيدراسات:الأعظمي)1(
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،الصلاةإقامة)كتابماجهوابنالمساجد(،منإليهالرحالتشذماباب

)كتابوالدارمي(،المقدسبيتمسجدفيالصلاةفيجاءماباب

238(234،)2/وأحمد(،الرحالتشدلاباب،الصلاة

كانالحجشعائرببعضالقيامأوالصخرةبقتةالطوافأنافتراضعك9-

فيالتاسأنوهو"ب"التعريفيعرفمافذلكالأمويينزمنموجودآ

بجبلفيقفونالمدينةظاهرإلىيخرجونالحرامالبلدعنالبعيدةالأمصار

منشيئالينالواعرفةبجبلالحجاجفيهيقفالذيالوقتفيويدعونبها

هذا.يومناوحتىالزمانذلكمنذانتشرتقدبدعةوهذه،الحجاجأجر

:"المستقيمالصرا!"اقتضاءفيتيميةابنيقول

النهيفيخلافآالمسلمينبينأعلملامماعرفةيوميفعلما:ذلكفمن9

عندالعظيموالاجتماععرفةيومالظنبهئحتنمنيعضقبرقصدوهو،عنه

يفعلكماهناكوالتعريف،والمغربالمشرقأرضبعضفييفغلكماقبره

الىالسفروكذلك...اللهيشرعهلمالذيالمبتدعالحجمننوعهذاف!ن،بعرفات

المقدسبيتوزيارة.مبينضلالأيضاهذاف!نفيه،للتعريفالمقدسبيت

تشدالتيالثلاثةالمساجدأحدوهووالاعتكاففيهللصلاةمشروعةمستحبة

تخصيصذلكف!ن،المكروههوالحجأيامفياتيانهقصدولكن،الرحالإليها

علىالوقتهذافيلزيارتهخصوصولا،المقدسبيتبزيارةمعينوقت

ولهذا،بالكعبةلهوتشبيههالحرامالمسجدإلم!للحجمضاهاةأيضآفيهثم.غيره

وهو،الإسلامشريعةغيرأخرىشريعةأنهفيمسلميشكلاماإلمطأفف!قد

الرأسحلقمنأوالصخرةحولالطوافمنالضلالبعضيفعلهقدما

الملكعبدزمنفيكانالذيأنيحتملإذآ!)1(هناكالئكقصدمنأو،هناك

بالتعريف.يسمىالذيالقبيلهذامنهوالصخرةحولالطوافمن

المحمدية.النةمطبعة2الطبعة،الفقيحامدبتحقيق903المستقبمالصراطاقتضاء:تيميةابن)1(
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نبقيلاحتىسقناهاجولدتسيهر،زعمفسادلبيانأوجهتسعةفهذه

.اللثاموانكشفمحضه،عنالحقأسفرإذ،ريبةللمرتاب

الوليد:إبراهيموصحيفةالزهري-2

الرهريإلىجاءالأمويالوليدبنإبراهيمإنجولدتسيهريقول

أنهاعلىتضمنتهاالتيالأحاديثبروايةالإذنوسألهمكتوبةبنسخة

)فمنقائلا:يسربكلطلبهعكالرهريفأجابه،الرهريأحاديث

هذهمحتوياتنشرعلقادرآهذاأصبحوهكذا،"غيرييحدثكموه

الرهري.عنرواهانصوصأنهاعلىالمخطوطة

،المقامهذافيعليهالردفيالسباعيمصطفىالأستاذأحسنوقد

)1(:عليهقليلةزيادةمعالتصرفمنبثيءالكريمللقارئألخصهأنوحسبي

عرضقدإبراهيمفيكون،الرهريمنإبراهيمبسماععساكرابنصزح-أ

المحدثينباصطلاحفييعرفماوهومنه،سمعهاصحيفةشيخهعلى

أنواعمنالرابعإالقسممقدمتهفيالصلاحابنقال.أالمناولةأعرض

الشيخيناوذانمثلإجازةمعهاكانإنأنه:(المناولة:الحديثتحمل

قدبكتابالطالمبيأتيهأوعني،هذاارو:ويقولسماعهمنكتابآالطالمت

هذاويشقىهذا،عنيارو:لهيقولثم،الشيخفيتأملهالشيخمنسمعه

منكثيرعندسماعهذاإن:الحاكمقالوقد.أالمناولةعرض9

هوإنما-الروايةصختإن-الوليدبنإبراهيمصنعوما)2(.المتقدمين

حتما.القيبلهذامن

932-227.ومكانتهاالنة:السباعي(1)

وفي:المنورةالمدينة9691عئمانالزحمنعبدطبعةا19الصلاحابنمقدمة:فيذلكتفصيلانظر)2(

3891ممر،صبيحمطبعة،طشاكرأحمدالعلامةبثرحا123ء2صالحديثعلوماختصار
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لأحاا

تف!رهللبغداديالكفايةفيكما"غيرييحدئكموه"فمن:الرهريقول

"غيريبهايجيزك"ومنفيها:جاءوقدعساكرابننقلهاالتيالرواية

غيريجيزلاإذالرهريشهابابنفيالطعنإلمطيدعوماهذافيولي!س

نأالمسلمينمنأحديجرؤلاأنهمعناهولي!س،الرهريتلاميذالرهري

.غيريالأحاديثوضعلهيبيح

الجرحكتبتذكرهولمشيئآ،عندناالسنةكتبلهترولمهذاإبراهيمإن

الأحاديثهذهفأين.والمتروكينالضعفاءفيولاالثقاتفيلاوالتعديل

كتبمنموضعهاوأينالرهري؟منبإذنالتاسعلىنشرهاالتي

مكانلهايبقفلمالصحيفةهذهاختفتوكيفعنه؟رواهاومنال!ئة؟

؟.التاردخكتبفي

كتابةعلىالئاساكرهواالأمراءهؤلاء9:الزهريقولمعنى-3

اتهامعكدليلأوعذهاالرهريكلاممنالعبارةبهذهجولدتسيهراحتج

ذلكعلىأكرهوهالذينالأمويينلمصلحةالأحاديثبوضعالجليلالإمامهذا

إكراهآ.

الرهريعبارةحزفأنالأمانةمنوحسبه.حسبك!االأمروليس

منفيهماهذاوفي"!أحاديثوصترها""الأحاديثلفظةنكربأنوذلك

فاسد.فهممنذلكعلىيترتبوماوتحريفمجازفة

ترجمإنهحيثوكيدخبثعلىإلأيدللاغريبأمسلكأسلكإنهثم

الأمراء(هؤلاءعليه)أكرهنابعبارةوأردفهاللنصمغايرةترجمةالرهريعبارة

لاتينية:بحروفهكذاوكتبهاقوسينبينوجعلها

(4كل!أ!"4ول4،،1ءلاطأث!4،ول)ء،1،1-ولول34!)
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ملتزمبأنهلهمايوحيبأنمعآوالمسلمالغربيالقارىءعكيلتسحتى

العربي.بالنمق

لعبارةشبرنجرفهمذلكمعينتقد)52(رقمكتابههامشفيوهو

هولذلكالفاعلأنذلكمنشبرنجريفهمإذالأمراء(هؤلاءعليه)أكرهنا

المحدثين.منوغيرهالرهريأي)نا(اتمصلالضمير

تلك:الرهريلعبارةالمختلفةالرواياتذيهيوها

الحديث،كتابةعنيمتنعكانالرهريأنسعد:وابنعساكر.ابنفيجاء)أ(

الأحاديثمنشيئآولدهعلىيمليأنالملكعبدابنهشاممنهفطلب

فييصيحوهوهشامعندمنخرجثم،حديثأربعمائةعليهفأمل

هؤلاءوأنلهؤلاء،الآنتذلناهقدأمرآمنعناكمكئاإتاالتاس"أيها:التاس

بهاأحذثكمحتىفتعالوا"الأحاديث9كتابةعلىأكرهوناالأمراء

")1(.حديثبالأربعمائةفحدثهم

:كئاقالالرهريعنمعمر"أخبرنا(:العلم)تقيدفيالبغداديروى)ب(

أحدآنمنعهالآفرأيناالأمراء،هؤلاءعليهأكزقتاحتى.العلمكتابنكره

)3(،الطبقاتفيسعدابننفسهباللفظهذامثلوروى")2(المسلمينمن

النبلاء)5(.أعلامليميزفيوالذهبيئ)4(،العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن

!كئا:قالالرهريعنبسنده(العلمفيالتسوية)بابسننهفيالدارميئروى)ج(

المشثرقين.طبعةأ2-2-35الطبقاتسعد:ابن)1(

السنة)حياءدار2،الطبعةالعثى،يوسفتحقيق.701صالعلمتقييد:البغداديالخطب)2(

.7491النبوية

والصفحة.السابقالمصدريعدابن)3(

العلم.كتابةفيالرخصةذكرباب1/29.الحلمبيانجامعالبر:عبدابن)4(

5334/النبلاءأعلامسير:الذهبي)3(
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أحدأأ.نمتغهأنفكرهنا،السلطانعليهاكرهناحتى،العلمكتابةنكره

فيه،لبسلاواضحآقولهمنالرهريمراد-اللهيرحمك-ترىأنتفها

الحقيقة،بخلافالقارىءيوهمأنأرادأنهوكيفجولدتسيهرنيةسوءفتأفل

.!الأصابعفروجخانتهالماءعلىكالقابض...حالهولكن

الحج:إلىالحجاجمعوخروجههشامعهدلوليالرهريتربية-4

الملكعبدبنهشامعهدلوليتربيتهالرهريعكجولدتسيهرأخذ

فيللطعنمدعاةذلكأنورأىيوسفبنالحجاجبصحبةالحجإلمطوخروجه

الأستاذعليهاالردعناءكفانافقدالأولىالشبهةفأما.روايتهوصدقعدالته

مربيآيكنلمالرهريأنردهوملخص،اللهرحمهالسباعيمصطفىالدكتور

الرهريوبينبينهمتهتكآماجنأكانوهذايزيدبنالوليدوهوهشامعهدلولي

إلىيدعولاوهذا،هثاملأولادومربيآمعقماكانأنهوالصحيح،شديدةعداوة

الخلعاءيتولاهأنمنخيرالرهريالأمزهذايتوفطوأن،عدالتهفيالطعن

بعضيعودأفلا،الفتوحفيمحموددورهشاملأولادكانوقدوالمجان)1(.

إلىالرهريخروجوهيالثانيةالشبهةوأما؟الجليللشيخهمذلكفيالفضل

للخطيبالعلمتقييدمننقلهالذيوالخبرففاسدة،الحجاجمعالحج

.."الحجإلىيوسفبنالحجاجمع"خرجنا:قالالرهريأنوفيهالبغدادي

!،الحديث!منكر2(:)74/الذهبيفيهقالعيسىبنزكرياسندهفي،ضعيف

حاتم:أبووقالزعةأبوضعفه،الأردنقاضيالموصليبكرأبيبنعمروفيه

حديثعلىئ!تأقنلاومن3(.)184/الذهبي.!الحديثذاهب!مزوك

بروايةمعازضةالضعيفةالروايةوهذه.غيرهحديثعلىي!تأمنلااللهرسول

الملكعبد"كتب:قالأنهالرهريعنمصنفهفيالرزاقعبدأخرجهاصحيحة

932.الثريعفيومكانتهاال!ة:السباعي)1(
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:قال..عرفةيومإليهفأرسل:قال.مناسككفيعمربابناقتدالحجاجإلمط

لأ)1(.إلخ...الشمسزاغتحينمعهماوأناوسالمهوفجاء

عمر.بناللهعبدمعبخروجهالرهريمنتصريحفيهاالروايةوهذه

:وجوهمنمستبعدةفهيسندآالأولم!الروايةصحةافتراضوعك

و)سنة73(و)سنة72()سنةفي:مراتثلاثإلأبالناسالحجاجيحجلم)أ(

وفيالزبير.ابنبيدالحجكانذلكوقبل.الطبريتاريخفيكماهـ(،74

وهكذا،ثابتبنأحمد97()سنةوفي،نفسهعبدالملكتولاههـ(75)سنة

السنةوهيهـ(59)سنةحتىأسماؤهممعروفةالحجاجغيرجماعةتولاه

الحجاجمعخرجقدالرهرييكونأنفيستبعد.الحجاجفيهاماتالتي

لحصارالشاممنقادمآوقتئذكانالحجاجلأنهـ(72)سنةفيالحجإلم!1

وسلكالرهري،حيث-الطبريفيكما-للمدينةيعرضفلمالزبيرابن

لهاستحكمتقدتكنلمالحجاجإنثم،الطائففيفنزلالعراقطريق

معه.للحجالتاسيخرجحتىمكةعلىالامارة

مكةعلأميرأبالئاسالحختولىعندماالحخاجكانهـ(73)سنةفي)ب(

المدينةمنيخرقيأنوالأؤلمط،مدفطالرهريأنوالمعروف،واليمامةواليمن

مصنفه.فيالرزاقعبدأخرجهاالتيالثانيةالروايةتؤياهماوهو،الحجإلم!

منخرجقنمعالرهريفيهاخرجيكونأنيحتملالتيالوحيدةالتتة()ج

عكالحخاجفيهاأمزالتيال!تةوهي-الحخاجوهوالحبئأميرمعالتاس

لأنهالرهريعدالةفييطعنلاوهذا74(.)سنةهي-معآومكةالمدينة

يكونأنيستبعدالسنهذهفيكانومن،العشرينابنوقتئذكان

الئاس،عامةكخروجخروجولكنه،الصحبةبمعنىالحجاجمعخروجه

الرهري.أنجار-3273/النبلاهأعلامسير:الذبي1()
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حتىمعروفآيكنلمائهبلله،يؤبهحتىذاعقدالعلمفيصيتهيكنولم

يرجحالتيهيهـ(74و)سنةهـ(.82)سنةالملكعبدعكقلإتمعندما

الحخافيأنبافتراضالحجإلم!عمربناللهعبدمعالرهريخروجفيها

تحاملمبلغلنايتضحأيضاهذاومن،آنذاكمكةفيمقيماكانالحجأميز

الأمة.هذهعلماءطعنفيوتعتتهالرهريعكجولدتسيهر

القضاء:بمنصبوالقبول،السلطانعلىالدخول-5

الثروعقبلوأرى،مستقلانمبحثانهذينأن-واياكاللهوفقني-اعلم

وقبولهالحكامعلىبدخولهالرهرياتهامهفيجولدتسيهرافتراءعلىالرذفي

يففيئأنمخافةذكرهايئتتؤتجمثبمقذمةللموضوعأتفذأنلهم،القضاءمنصب

اعتمادأمطلقآمذمولمالحاكمأوالسلطانعكالذخوذأنحسبانإلمطبهاالجهل

بذكرهايرقاونكتبهمتضاعيففيالمؤلفينبعضساقهاعباراتعلىذلكفي

يكونقدوأسبابلعللالقضاءبمنصبوالقبولالحكامعلالدخولفيالعلماء

وتفسدباعتبارتصحقدأو،التحاملمن4شيفيهالآخروبعضهاوجيهآ،بعضها

.ل!طلاقوتقييدللعمومتخصيصمنفيهلماالبيانوجبلذلكبآخر،

ؤلآيلناميىتتبهيئنةوآتكتتاوئؤاآلذفئييئقآلتهاضذؤإذأ:تعالىقولهأولأ؟

،للناسد!اظهارهالحقبيانعلىتاكيدفيه7!أ(:عمرانا!أ"تكئموتةر

خاصةكانتهـانالآيةوهذهسواء.والمحكومالحاكمتشمل)التاس(ولفظة

ف!ئهماليهودبذكرمتصل!هذا:القرطئييقول.غيرهمتعمأنهاالأاليهودفي

لهم،توبيخفالآية،نعتهفكتمواأمرهوبيانالسلامعليهبمحمدبال!!انأمروا

وكفى9:الزمخشريقولأجملوماأ)1(ولغيرهملهمعامخبرهوذلكمعثم

وأن،علموهوماللناسالحقيبينواأنالعلماءعلمأخوذأنهعلىدليلأبه

آ!تدي(أوئوأالذ!يعثدقآددةضذأؤإذا:تعالىقولهتفسير،نالقرآلأحكامالجامع:القرطبي(1)
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لنفوسهم،وتطييبالظلمةعلىتسهيلمنفاسدلغرضشيئآمنهلايكتموا

عليهدليللاممالتقيةأودنياوحطايممنفعيمالجزأولمسارهمواستجلاب

1(.")غيرهمإليهينسبأو،وغيرة،بالعلملبخلاو،ولاأمارة

فيه.ينازعلاأصلوهذا

،السلطانعلالدخولبمسألةتتعلقالتعارضظاهرهاأحاديثوردت:ثانيآ

الأحاديثهذهومنبينهما.الجمعلإمكانالحقيقةفيتعارضثمةوليس

بدا"من:هريرةوأبيعباسابنحديثالحكاممجالسغشيانتذمالتي

عبدازدادوما،افتتنالسلطانأبواتأتىومنغفلالصيذاتبعومنتجقا

وأبووالترمذيالنسائيأخرجهبغذأ"اللهمنازدادإلأقزتآالسلطانمن

وأحمد)2(.داود

بعديستكون"إنه:قال!شي!رالثبيئعنعجرةبنكعبحديثومنها

منيفليسظلمهمعلىوأعانهمبكذبهمفصذقهمعليهمدخلمنأمراء

بكذبهميصذقهمولمعليهميدخللمومن.الحوضعلييردوليس،منهولست

النسائيأخرجه!الحوضعليوسيرد،منهوأنامنيفهوظلمهمعلىيعنهمولم

)3(.وأحمدوالزمذي

علىالدخولجوازمنهايفهمالتيالأحاديثمنتلكمنالحديثوهذا

ثم.ظلمهمعلعونهموعدمكذبهمفيتصديقهمعدموهيبشروطالحكام

الجهاد"أفضلىلمج!:لقولهتعطيلفيهالحكاممجالسعكالدخولجوازعدتمإن

السابقةالآيةتفير1/045.الكاف:الزمخثري)1(

وأبو06(باب،الفتن)كتابوالترمذيالصيد(،اتباعبابالصيد،)كتابالنسائيأخرجه)2(

ومسند357(،)/عباسابن)مسندمسندهفيوأحمدالصد(،اتباعبابالصيد،)كتابداود

ي!(.3715-2/هريرةأبي

الجمحة،)كتابوالزمذي(،الظلمعكأميرايعنلممنباب،البيعة)كتابالنسائيأخرجه)3(

321-933(.3/جابر)مندوأحمد62(،باب،الفتن)كتاب(،الصلاةفضلفيذكرماباب
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،وبغيرهومخالطتهعليهبالدخوليكونوهذاجائرإ)1(،سلطانعندغذليكلمة

")2(.النصيحةإالدين:ءلمجيحقولهوعموم

وحديثالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالواردةوالأحاديث

بقوله:-!هف!ترهاوقدوالمحكومالحاكمتشملالنصيحةوهذه")3(راع"كلكم

أخرجهالذيهريرةأبيوحديث،"وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسوله"دئه

،الحكامعكالدخولجوازفيصريحوأحمد)4(والترمذيوالنسائيالبخاري

المنكر،عنوتنهاهبالمعروفتأمرهبطانة،بطانتانولهإلأواليمن"ما:وفيه

عليهتغلصبالتيمنوهووقيفقدشزهاوقيفمنخبالا،تألوهلاوبطانة

"ما:وفيه،الخدريسعيدأبيعنالبخارفيأخرجهكما.للنسائيوالنصمنهما"

تأمرهبطانة:بطانتانلهكانتإلأخليفيمامناستخق!ولانبيمناللةبعث

عصممنفالمعصوم،عليهوتحضهبال!ثزتأمرهوبطانة،عليهوتحضهبالمعروف

حديثعلىلطيفآتعليقآالئسائيعكحاشيتهفيال!ئدىاوردوقد."تعالمطالله

هذابينالظاهريالتعارضلدفعهنانسوقهافئين"السلطاناتبع"ومن

الله:رحمهيقولالتجويز.منهايفهمالتيالأخرىالأحاديثوبينالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

أفضلباب،الفتن)كتابوالزمذي(،والنهيالأمرباب،الملاحم)كتابداودأبوأخرجه

ماجهوابنجائر(،امامعدبالحقتكلممنفضلباب،البيعة)كتابوالنائيالجهاد(،

طويلحديثمنجزءوهو6(91-ا)3/أحمدوأخرجه(،بالمعروفالأمرباب،الفتن)كتاب

بنطارقطريقمن315()4/مسندهمنآخرموطنفيأخرجهكما،الخدريسعيدأبيعن

.إلخ....أفضلالجهادأي!:اللهرسولسألرجلاأنوفيهشهاب

النميحة(.اللينباب،الرقائق)كابوالدارمي(،ل!مامالنصيحةباب،البيعة)كابالنسائيأخرجه

قرلهباب،الأحكام)كتابمنها:صحيحهمنكثيرةمواضعفيالبخاريأخرجه.عليهمتفق

)كتابمسلموأخرجه(،الرقيقعلىالتطاولكراهةباب،العتق)كابو(اللهوأطيعراتعالى

وأحمد.والزمذيداودأبوغيرهماوأخرجه(العادلالإمامفضيلةباب،الإمارة

بطانةباب،اليعة)كتابالنسائي(،الإمامبطانةباب،الأحكام)كتابالبخاريأخرجه

.(93-388/)237-928(،)2/وأحمد(لإماما
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خالفهوإن،بدينهخاطرفقدويذريأقيفيماوافقهإنلأنهافتتنالمجمع"وفي

كانوناصحآوناهيأآمرآدخلومن.مداهنةدخللمنوهذابروحهخاطر

)1(.،يخفىلاكمابروحهخاطرفقدكذلكدخلإذا:قلت.أفضلدخوله

الحلالكتابمنالسادسالبابفيللغزاليالدينعلومإحياءفيج!اءثالئآ:

غشيانوحكم،ومجرمالظلمةالسلاطينمخالطةمنيحل)فيماوالحرام

والظلمةوالعمالالأمراءمعلكأن"اعلم(:عليهموالدخولمجالسهم

والثانية،عليهمتدخلأنوهيشزهاوهيالأولىالحالة:أحوالثلاثة

فلاعنهمتعتنرذأنالأسلموهيوالثالثة،عليكيدخلواأندونهاوهي

الحكامعلالدخولمجوزلاإنه-اللهرحمه-قالثم،أيرونكولاتراهم

بعذرين:إلأالأولىالحالةوهيالظلمة

اؤدقيامتنعلوآنهؤغيتم،إكرامأفزلاإلزامأمزجهتهممنيكونأن-أ

السياسة،أمرعليهمواضالزتالزعية،طاعةعليهمأف!ذأو

حتىالخلقلمصلحةعراعاةبللهم،طاعةلاالإجابةعليهفيجب

الولاية.لاتضاليرت

إما،نفسهعنأوسواهمئحل!منظفمدفعفيعليهميدخلأن-ب

يكذتلاأنب!ثرطرخضةفذلكالتالفيم،بطريقأوالجتهبطريق

قبولآ.لهاتتؤقعنصيحةياعولايثنيولا

دانللناسعاقةمنفعةفيهومخالطتهمالسلاطينمنالعليمأهلقزبرابعا:

المفسدةمنأؤلىهناالعاقةوالمنفعة،للمخايطخاضةمفسد!فيهكانت

فيوإعاتتهمالسلاطينعلىالذخولتركإنثمالأمر،لزمإذاالخاضيما

يجينونلاوهؤلاء،القخزةالق!قةمنهميقزبالمسلمينأمورولاية

الصيد(اتباعبابالصيد،)كتابالنائيسننعلىحاثية:الندي1()
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الهامةالدولةقتاضبقبوليوالإعراضعنالفساد.علإلأالحاجمتم

مظتضةبعالماللهترذفلئن،بعينهالشزلهووالمنافقينللمفسدينوتركها

.الجبالشمغابفيالتاسيعتزذأنمنأؤلمطمفسذةبهويدرأ

الدولة،فيهاقةمناصستتولواعظايمبرجاليحافلالإسلامىوتاريخنا

السلاطينقصوردخلوامنأكثزفمابالخير،الرعيةعلىذلكعادوقد

عندهمفهيالدنيا،منأهونعندهم4شيثمةوليسمنهاوخرجوا

العلماءبين"الإسلامكتابعلنظرةتلقيأنويكفيالبعر.منأحقر

للعلماءحاسمة"مواقفوكتاب،البدريالعزيزعبدللأستاذاوالحكام

ذلك.منتتيقنلكيشحاتةعليللاستاذ"المسلمين

يتوزعلمالذيالرهريشهابابنالإمامالأعاظمهؤلاءومن

مثالينهناأسوقأنوحسبي،الأمويينلمخالطتهذمهعنجولدتسيهر

الأمويين.بلاطداخلالتبئلالعالمهذاشخصيةيجسدان

الأمويينبلاط!الزهريشخصية

ي!اقبحيثمتخاذلةضعيفةشخصيةالأمويينبلاطفيالرهرييكنلم

مرهوتالشخصييماقوئذلكمنالعكسعلىكانبلالعوائمئ!اقكما

البلاطفيمرموقةمكانةيتبوأأنمنعلمهمكنهالعارضيما،قوكن،الجانب

وهذان،أنفسهمالخلفاءعلىورأيهاحعراقهيفرض!أنواستطاع،الأموي

ذلك:علمثالان

هشامعندأبدآيقذحالرهري"كان:للسيوطيالخلفاء()تاريخفيجاء)أ(

ولو.هشاميستطيعفما،خلعهإلألكيحلما:ويقولويعيبهالوليدفي

وردالقصةهذهوتفصيل")1(،بهلفتكالوليديملكأنإلىالرهريبقي

251.الخلفاءتاريخ:الي!وطي)1(
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)ب

)1(

)2(

)3(

الرهريكان:قالالزنادأبي"عن:وفيه،للذهبيالنبلاء(أعلام)سيرفي

عظيمة،أمورأويذكرويعيبهيزيد،بنالوليدفيهشامعندأبدأيقدح

إلألكيحلما:لهشامويقولبالحتاء،يخضبونوأنهمالصبيانيذكرحتى

صنغماتكزةولالهعقذالذيللعقدذلكيستطيعلاهشامفكان،خلعه

ناحيةفيعندهيومآفكنتالتاس،عليهيؤئ!تأنرجاءالرهري

الوليدهذا:فقال،الحاجبفجاءللوليد،الرهريذتمأسمع،الفسطاط

وجهفيأعرفوأنا،فراشهعلىهشاملهفأوسع.أدخله:قال.بالباب

المنكدرابنوإلىإلمببعثالوليداستخلففلماوالمثز،الغضبالوليد

:وقالالعشاء،وقدممخليآليلةإليفأرسل:قال.وربيعةالقاسموابن

عندهوأنتالأحولعلدخلثيومأرأيت.ذكوانابنياخذثحديث

بمثلالقدرةاللهأمكننيلئناللهعاهدتكنتقد...فنيقذخوالزهرى

")1(.أبيهعنالزنادأبيعنالواقديرواها.الرهريأقتلأناليومهذا

"دخل:قالعمهعنالشافعيالإمامإلىبسندهعساكرابنروى

منهم؟كبرهتولىالذيمن.سليمانيا:فقالهشامعكيساربنسليمان

أبببنعليهو.كذبت:لهفقال،سلولبنأبببناللهعبد:لهفقال

من:لهفقالشهابابنفدخل.يقولماأعلمالمؤمنينأمير:قال.طالب

له:فقال.السلولبنابيبناللهعبد:فقال؟منهمكبرهتولم!الذي

لوفوالله؟لكأبالا،أكذبأنا:لهفقال.طالبأبيبنعليهو.كذبت

القصةوهذه")2(،كذبتماالكذتأخلاللةأنالسماءمنمنابناداني

النبلاء()3(.أعلام)سيرفيالذهبيالحافظأيضارواها

341()5/النبلاءأعلامسير:الذهبي

495-31595/"بدرانالقادرعد"تهذيبدمقتاريخ:عساكرابن

ر.3و5/السابقالمصدر:الذهبي

-202-



واعتدادههشامعكالردفيدىاقدامهالرهريجرأةالىاللهأعزكفانظر

نأيمكنوهل،جرأةمنلك"أباإلا:بقولهالخليفةسمتبعدهلثم،بنفسه

.؟والمداراةوالضعفبالجبنهذامئلعنهيصدرمنيوصف

مخالطةإلأعليهجميتفما،وأصدقهأنبلهماالرهريشهابابناللهرحم

فيالوزيرابنعنهبهاعتذرمااجملوما،مثلهفيعيبأهذاعذإنالحكايم

مخالطة"فأما:قالحيث(القاسمأبيسنةعنالذبفيالباسم)الروض

عدالتهمعلىالعلمأهلأجمعممنواحدغيىومنمنهكانتفقدالسلاطين

يوسفأببوالقاضيالرضا،موسىبنعليالإمام:مثلونبلهموفضلهم

.")1(..تعالم!اللهرحمهما

القضاء:لتوليهالزهري!جولدتسهيرطعن

قبولسيماولاالحكومةخدمةفي"والدخولجولدتسهير:يقول

ترجمةفيجاءبماذلكعلىمستشهدآجائزأغيريعدالقضاءمنصب

قطلوبغالابنالتراجمتاجفيوالجصاصالمروزيرستمبنإبراهيم

لماللهرحمهماالاثنانوهذانفامتنعا.4القضاعليهماعيرض!أنهمامن

ف!نأخرىجهةومنجهةمنهذا،الأمويالعصرمنيكونا

قبوله.جوازعدميعنيلاالقضاءقبولعنامتناعهما

عندحرامآظالميماحكومةفيالقضاءمنصبقبولى!ؤعذأيضأ:وقال

للمسعوديالذهبمروجفينم!علىالقارئوأحال"التاسهؤلاء

منالمسلمينمنهنالكوأنمنقولهذاكلامهبأنالقارئموهمآ

القضاءقبل"قن:حديثساقهذاقولهيؤكدوحتى،بحرمتهيقول

:وجوهمنهناعليهوالزد"سكينبغيرذقيفقد

الخطبب.الدينمحبقعيلرا385القاهرة،السلفيةالطبعة"2،الباسمالروضالوزير:ابن1()
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)أ(

)ب(

)خ(

قولوهو،الإسلامفقهاءمنأحابهيقللمالقضاءمنصبقبولتحريم

لأن،الإسلاميالدينلأصولمخالففهوعليهدليللاكونهعنفضلا

علىوششلزمأبدآ،عنهي!نمتغنىلامماالمتقاضينبينالنزاعفضإلمطالحاجة

الفاسدواستدلاله،المهمةهذهليتوق!قاضيأتتضتأنالمسلمةالدولة

يدذلاالقضاء،يؤقطفلاعنهالأنظازيتضيرلتالشعبيئصنعهبماذلكعلى

وأكثرشديد،وورعالشعبيمنخشيةهووإنماالقضاء،قبولحرمةعك

وقدالمنصبهذاقبولعنيتوزعونهكذاكانواالأوائلالإسلامفقهاء

نأبدفلارعيتهعنمسؤولىوالحاكم،ذلكبسببلمحثيتعزضوا

ذلكفرضإلىالأمردعاهولوللقضاءأهلأعادلأعالمآرجلألهايستقفيئ

الئاس،بينيحكمقاضيىالدنيافيوجذلماالفقهاءكلأعرضلوإذ،بالقوة

بشروطه.والقيامفيهبالعذليولكنالقضاءمنصببقبولليستوالعبرة

بالقضاء،يتعققمافيهليسالذهبمروجفيعليهأحالالذيالنص

الخامىص)الجزءفيإليهالمشارالنصإلىيرجغأنللقارئويمكن

ويقابلهس!أكا!ء؟.شأ،3ء4ع!وللأحث4الفرن!يالمستشرقطبعةمن458(

منتتكونالتيالحميدعبدالدينمحيطبعةمن156(صالثاني)الجزء

هبيرةابن)بينعنوانوتحتالملكعبدبنيزيدأيامذكرعند،جزئين

هبيرةابنأن:النققوملخص!(البصريوالحسنسيرينوابنوالشعبي

الثلاثةلهؤلاءبعثالملكعبدبنيزيديتلمنوخراسانالعراقؤلمنحين

سيرينوابنالشعبيئفأجابه؟ذلكفييرونفماولاهقديزيدإنلهموقال

فييأتولم،الموعظةفأحسنوعظهفقدالحسنوأما،تمئةفيهبجواب

جولدتسيهر.منآخرتلبيسوهذا،ألبتةللقضاءذكرالخبر

بغيرذبحفقدالئاسبينقاضيآججلأوالقضاءؤلميئإقن:حديثأما

أحامنهيفهمفلم،ماجهوابنداودوأبوالترمذيأخرجهالذي!سكين
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المنصب.هذاقبولتحريمالمسلمينعلماءمن

بالسكينالذبحأنمعناه:الخطابي"قال)الزواجر(:فيالهيثمييقول

كانسكينبغيرذبحتفإذاروحها،إزهاقبتعجيلالذبيحةراحةبهيحصل

بالسكينالعادةوغالبالعزفيظاهرفيكانلماالذبخإنوقيللها،تعذيبفيه

يخافمط!مرادهأنليعلمذلكغيرإلمطوالعادةالعرفظاهرعنيعدل

بذلكفالمرادكلوعك.ذلكغيرويحتمل،بدنههلاكدوندينههلاكمنعليه

تطاقلامشقةحصولإلمطالقضاءبقبولهنفسهعرضالقاضيأنعنالكفاية

ذلكعنالسلفنفرثمومن،وغضبهاللهعذابمنيلحقهماوهي،العادةفي

منبخوفهلعذرهعليهتعينص!انقبولهعنالممتنعيفسقولمعظيما،نفورآ

فيه")1(.دخللمنحصولهاالغالبالقبيحةالكثيرةوغوائلهورطاتهفيوقوعه

فيالذيفأماالنار،فيواثنانالجنةفيواحد:ثلاثة:"القضاءقيقولهوخ!بك

فيفهوالحكمفيفجارالحقعرفورجلبه،فقضىالحقعرففرجلالجنة

النار")2(.فيفهوجهلعلللناسقضىورجلالنار،

ضعفعلىيستدذأنأرادأنهالموطنهذافيجولدتسهيرمغالطاتومن

عنالشعبيعامربإعراضالقضاءمنصبوقبولهللدنياوحبهالرهري

ذلك،قبللماالشعبيئورعفيكانلوالرهريإنيقولأنأرادوكأنهالقضاء،

فيالمؤلفةالكتبفيمعروفةوأخبارهالقضاء،تولم!نفشهالشعبىأنوفاته

الملك،عبدبنيزيدأيام)3(العراقواليهبيرةابناستقضاهفقدالقضاةأخبار

وذلكالكوفةأميرالخطاببنيزيدبنالزحمنعبدبنالحميدعبدواستقضاه

185-2186/الكبائراقترافعنالزواجر:الهيثمي)1(

باب،الأحكام)كتابماجهوابن(،يخطئالقاضيفيباب،الأقضية)كتابداودأبوأخرجه)2(

(.الحقفيصيبيجتهدالحاكم

المراغي.العزيزعدطبعة2412/القضاةأنجار:وكغ4،312/البلاءأعلامسير:الذبيانظر،)ر(
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يسيرآزمناالأالقضاءيتوؤلمالرهريانثمالعزيز)1(.عبدبنعمرخلافةفي

الملك.عبدبنيزيدخلافةفي

)51

الأمويين:بلاط!لمحدثونا

منلنابذلارأيهفيجولدتسيهرومناقثةالموضوعهذافيالخوضقبل

عنيستغنيلاسؤالوهوالآتيالسؤالعنالجواقيالموضوعهذاعلىنقذتمان

والتعديل:الجرحبموضوعاتاهتماملهمنكلجوابه

؟الراويجرحموجباتمنومخالطتهمالحكامعلالدخولهل

عيرضىإذاالمنصبلقبولهأوالحكامعلىدخولهلمجردالزاويرواي!زذ

جرخيوجمبالذيلأن،الدرايةاهلمنأحابهيقلولمبهيغتالاعليه

أهلمنللسلاطينالمخالطكانف!ذا.وضبطهعدالتهفيالطعنهوالراوي

بهذاعدالتهلانخرامروايتهرذتالباطلواستمراءالنفاقعنهعيرتأوالكذب

الحاكم.علىدخولهلمجردلاالكذب

مهرانبنخالدترجمةعند(الساري)هديفيحجرابنالحافظذكر

،السلطانعملمنشيءفيدخللكونهإقاعلئةوابنشعبةفيهتكلمأنهالحذاء

حفظه.انكرنافكأناالشأممنقدمةخالدعليناقدميزيد:بنحمادقاللماأو

بعدساقهلأنهعلئةابنبجرحولاشعبةبجرحيعبألمحجرابنالحافظوكأن

احدالبصريالمنازلأبوالحذاءمهرانبن:"خالدفقاللهالعلماءوتوثيقتوثيقه

ابنأنصادفولو)2(سعدأوابنوالنسائيمعينوابنأحمدوثقه،الأثبات

99.سنةأحداثالمستثرتينطبعةرا247/التاريخ:الطبري4،را2/السابقالمصدر:وكيع1()

6391أولىط،الحلبيالبابمطبعة،عطوةإبراهبمتحقيقا236/الاريهدى:حجرابن)2(
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،عادةبهيجزحبمامقمئرتجزحلأنهقبلهقدفيكونزيدبنحمادبجرحقبلحجر

منليسفهومبهماجرحآكونهعنفضلالأتهعليةابنبجرحليقبليكنولم

.الجرحموجبات

)ميزانفيترجمتهفانظر،البخاريرجالمنخالدآأنؤخ!بك

للذهبي.(لاعتدالا

السلاطينمخالطةأنفيهاوتجذتماوالتعديلالجرحكتمتتصقحتولو

قدأنه:"واعلمالسابقالمصدرفيحجرابنيقولمطلقآ.الجرحإلم!يدعومما

التنبيهفينبغيالعقائد،فياختلافهمبسببجماعةفيالطعنجماعةمنوقع

دخلواجماعةالورعينمنجماعةعابوكذا.بحقإلأبهالاعتدادوعدملذلك

الصدقمعالتضعيفلذلكأئرولالذلكفضعفوهمالدنياأمرفي

استشهادنا.موطنهوكلامهوآخر")1(،والضبط

جولدتسهير.كلامإلم!التوطئةهذهبعدولنعد

جولدتسيهر:يقول

بأنهمينعتونممنالعديدالكبارالأمويةالأسرةموظفيبينمن"وكان

وعبداهـ(،28)تالحضرميالوليدبنحفصبذكرولنكت!،محذثون

المولمطأذاعهاالتيالأحاديثبينومنأهـ(.24)تخالدبنالزحمن

كانتكثيرةأحاديثذلكبعدجاءتالتيالحكومةعلىسعدبنالليث

لبضعالزحمنعبدظلهذاوبسبب.السائدةالسياسيةالنزعاتلمصلحة

النقديذوالمنهجوالنسائي.الأمويينالحكاملدىمهماموظفآسنين

علىكثبعنالحالةهذهفييطلعلمولعلهمعه،متساهلالصارم

.."...فيهاعاشالتيالأحوالأوالظروف

.2145/السابقالمصدر(1)
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نفرغأنذلكبعدبقي،الحكاممخالطةفيالشرعيالحكمقليلقبلعرفنا

:وجوهمنهناعليهوالرد.هناجولدتسهيرمغالطاتعلىللرد

تولم!لماالتاسعندمحبوبأوكانوالفضلبالتقوىالوليدبنحفم!رعيرت)أ(

مصرولايةوقبوله،السياسةوحسنالخيرإلأعنهيعرفولممصر.إمارة

فيالمقلينمنذلكمعوهو.روايتهمنينالولاعدالتهفييخدشلا

بنالوليدبن"حفص:ترجمتهفيالتهذيبتهذيبصاحبيقول.الرواية

قبلمنمصرأميربكرأبوالحضرميالحارثبناللهعبدبنسيف

القرشي.الزحمنعبدبنوهلالالرهري،عنروى،الملكعبدبنهشام

بمصرمنخضزميأشزفث:يونسابنوقال.الثقاتفيحبانابنذكره

123سنةمصرجنذولاهثمأ91سنةمصربحرهشائمولاه.أيامهفي

قال.ميمونةشاةفيواحدأحديثآالنسائيئلهأخرج.128سنةإلم!فاستمز

ابنعنحديثه:ابيهعنحاتمأبيابنوقال.غيرهيسندلم:يونسابن

تولىوقد)1(،مقرونآ"النسائيلهأخرجهـانما:قلت.مرسلشهاب

اليهندييقولكزقا.الثالثةفيوتولى.مراتثلاثمصرإمرةحفص

الفروضقوادأخذوهكرها،الثالثةللمرةتولم!"ثم(:الولاةفي)كتاب

.128سنةمروانعزلهثم،وشعبانرجب،شهرينمصرعلىفأقامبذاك

")2(الواليالباهليسهيلبنحوثرةقتله128،سنةالولايةفتنةفيقتلثم

)3(.مناقبهفيهعددحفصفيجميلرثاءحميربنولمرسل

محئبآمطاعآشريفآحفم!"وكان:الزاهرةالنجومصاحبفيهوقال

2421/الهذيبتهذيبحجرابن)1(

اليسوعونالآبا.بمطبعةطبعلاول7+هقأ"؟المستثرقطبعة9.اصالولاةكتابالكندي)2(

.8091بيروت

والصفحة.المابقالمصدر)3(
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نأوأرادمصرعنعزلهبعدهشامواستقدمه،وفضيلةمعرفةولديهللناس

عنحفم!فامتنعالقسرياللهعبدبنأسدعنعوضآخراسانيويته

عدالتهفييغمزأنجولدتسيهرأرادالذيالوليدبنحفصهوهذا")1(.ذلك

للأمويين.الولايةلقبوله

بجرحمنهمأحديجرحهولمالشأنأهلوثقهفقدخالدبنالزحمنعبدأما)ب(

ويقالمسافر.بنخالدبنالزحمن!عبد:التهذيبتهذيبفيجاء.مقبول

عنروي.المصريالقفيمالوليدأبو:ويقالمسافر،ابنثابتجدهاسم

ابنقال.المصريأيوببنويحصسعد،بنالليثعنهوروى،الرهري

وأحديثمائتافيهكتالبالرهريعنعندهوكانمصرعلىكان:معين

وقال.صالح:حاتمأبووقال،عنهبهايحذثالليثكان.مائةثلاث

يونس:ابنوقال.الثقاتفيجتانابنوذكره.بأسبهليس:التسائي

الحديث.فيثبتآوكان911،سنةوعزل118سنةمصرعلىولايتهكانت

"أرأيتكمواحد:حديثفيك!يمبهواستشهد،127سنةتوفيإنهيقال

وقال.ثبت:الذهليوقال.ثقةمصري:اليخليوقال.هذه"ليلتكم

مناكير.وله،الصدقأهلمنعندهمهو:الساجيئوقال.ثقة:الدارقطني

")2(.وغيىهذئبأبيبابنالرهريأصحابطبقاتفيالتسائيئوقرنه

ولو،الولايةلقبولهعدالتهفييطعنفلم،توثيقهفيقيلماجماعهذا

تتئعيفوتهميكادلاوالتعديلالجرحوأهل،عنهسكتوالمامغمزآعنهعرفوا

منالإمارةؤلمنبقنفكيف،بذكرهميئشغللاالذينالعاديينالزواةأحوالي

وصغيرها،كبيرهاسقطايهتتقضح!إليهمشدودةالأعينوكل،الزوايةأهل

اللهشفتموقد.جارحةعلىلهوقعواإذاغيرهمنوالتشهيربالتجريحأولم!وهذا

هـ(ا80سنة)أحداث363-1364/الزاهرةالخوم:برديتغريابن)1(

165-6.166/السابقالمصدرحجر:ابن)2(
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علىياتلموجولدتسيهر.الطعنغائلةمنقبلهوحفصأهذاالزحمنعبذ

كلامهآخرفيضزخإتهثم،خبرةقنعلىيخفىلانفسهفيلأميرإلأهناذكرهما

أفساوهذاالحكومةلصالحالأحاديثبترويجسعدبنالليثباتهامهوذلك

.سنرىكماالأؤلمن

السياسيةالنزعاتلمصلحةكثيرةأحاديثأذاعسعدبنالليثإنقوله()ج

موظفآسنينلبضعخالدبنالزحمنعباظلالدورهذاوبسبب،السائدة

فسادهيتبينأنفيهللناظيرويمكنجدآ.فاساقول!!الأمويينلدىمهما

ويسر:بسهولة

منخالدبنالزحمنعبدولايةمذةكانتلماصحيحآالكلالمهذاكانلوأولآ:

عندسعدبنالليثلهؤتشقغأشهر،سبعةتتجاوزلمحيثاثذب،أقصير

ولايته.زقنلهييقذدالملكعبدبنهشامآنذاكالأمويالخليفة

ساقهالذيوالخبر،تؤتيهأثناءمغمورآكانالزحمنعبذأنالظاهرثانيآ:

استخلفرفاعةبنالوليذ"إن:الكندييقولذلك،عليدذاليهندكث

قيلوقد.صلاتهاعلىهشامفأقزه،يموتأنقبلخالدبنالزحمنعبذ

فأرسل،فيههوبمايستطيعلاخذثوهو،لينإتهالمؤمنينأميزيا:لهشام

يعرفهلاامرءآإن:فقاليعرفهفلمعنهفسألهصفوانبنحنظلةإلمطهشام

فكانت،حنظلةوولمقفعزلهولايتها،يستأهللاأنلجديرمصرواليوهو

بانههذانجتف!ذا!)1(أياموخسةأشهرسبعةمصرعلىمسافرابنولاية

.!إذنالليثيكونفكيف،الليثشيوخمنوهوخذث

عاماوع!ثرينخمسةممرولايةالزحمنعبدتوليعندالليثيتجاوزلمثالثأ:

118سنةالزحمنعبذتوقيوكانهـ)2(،49سنةفيالليثولدحيث

97-08صالابقالمصدر:الكندي)1(

.135/بغدادتاريخ:الخطيب)2(
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الليثعمرفيكونالعامينهذينبينتمتذأشهرأهـلسبعة91سنةوعزله

مثلفيرجليلدبئأنعقليصذقهلاوالذي.سنة25و24بينماآنذاك

مصرولا؟وتنصيبخل!فيثم،الحديثوضعفيخطيرآدورآالسنهذا

فيدورآالليثلعب،نعموقتئذ.الإسلاميةالدولةأمصارأكبرمن

العباسيينزمنفيذلككانولكن،والقضاةالولاةبعضوخلعتصيب

حين.بعدترجمتهفيذلكوسنرى.الأمويينزمنفيولي!

لمصلحةسعدبنالليثنشرهاأوأذاعهاالتيالأحاديثهذههيأينرابعآ:

ولكنمنها،واحل!بحديثيأقيأنحسبه؟السائدةالسياسيةالنزعات

الزاعي.الفقةذئ!ثيسالمحتىهيهات

حياتهترجمةإلىالكريمللقارئأحؤلأنإلأأملكلاهذاكلبعدوأخيرآ

)1(.والرجالالتراجمكتبفيالمفضلة

خالد:بنالزحمنعبدالنسائيتوثيقجولدتسيهريئ

اعزافهمعخالدبنالزحمنلعبدالتسائيتوثيقفيجولدتسيهرغقز

لعدمنتيجةالزحمنعبدمعتساهلهوغذ،صارمنقديمنهجذوبأنه

وقدهذا.الزحمنعبدفيهاعاشالتيالظروفعلىكثبعناطلاعه

يطغنولمالحديثاهلوثقهخالدبنالزحمنعبدأنقليلقبلرأينا

خيرإلألهالتسائيئتوثيقوما.حفظهأوعدالتهيخدشبماألبتةفيه

النسائيعلىجولدتسيهرلمأخذوليس.بحديثهالاحتجاجعلىدليل

يأنسرفيقبلاالتيهفييضرباستمرأنهإلأابدآوجاإياهتوثيقه

الثاقبالجزءالمطبوعةالليثيما،بالترجمةاليثية"الرحمة:ةالمطحجرابنرسالة:فيترجمتهانظر)1(

للذهبيالنبلاءأعلاموسيرهـ.ا343المنيريةالطباعةإدارة،المنيريةالرسائلمجموعةمن

الحفاظوتذكرة3،423/الاعتدالميزان:الذهبيعند:أيضأترجمتهانظر8/136-163.

.133/بغدادتاريخ:والبدادي8،945/التهذيبتهذيبحجر:وابن1/224،
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معا؟ه،فبئسه3زاهذاؤقن.بهيستهديدليلولا،بصحبته

.نبراسحاملأوقذيصاحمبإلأالطريقغائلةيأمنولا

علىكانومنالنسائيأنوهوأبعد،هوماإلم!يرميجولدتسيهرأنغير

الذيوالوسطالظروفيعايشوالمخالدبنالزحمنعبدوثقواممنشاكلته

وهذاقالوا،ماقالواولماروايتهلردواعايشوهاولو،الزحمنعبدفيهعاش

وهوسيماولاعنهسكتوامابمثي؟جميستلوقلناكماالزجللأنمنه،ظنمحض

كلاقهيؤكذوحتى.الحكاممعايبلت!فطميالونبطبعهموالناس،الولاةمن

نأحينفيحوشببنشهرالمتأخرينبتوثيقذلكعلمثلأضربهذا

.عونابن:مثلروايتهرذواأدركوهممنوالتعديلالجرحأهلمنالمتقذمين

تمثيلوهو،حوشببنبشهرقثللماأنصفولوكثيرا،الحقجاوزقدهناوهو

بينمافيهاختلفواشهرآإنفيهيقالماوأقل.المنهجيةالناحيةمنيستقيملا

فيمقلآكانوأنهجرح،فيهيذكرلمخالدبنالزحمنعبدوأن،وممغذليجارح

.؟للتمثيلوجههذابعدبقيفهلبشهير.قيسماإذاالحديث

رأينافقدحوشببنشهرتوثيقفيوالتعديلالجرحعلماءاختلافأما

لأهميته.مستقلآمبحثآلهنفيردأن

وطعنحوشببنشهرتوثيق!والتعديلالجرحعلماءاختلاف

ذلكبسببفيهمجولدتسيهر

متساهلونوالتعديلالجرحعلماءمنالمتأخرينأنإلمطجولدتسيهرذهب

أدرىوهؤلاء،منهمللمتقذمينخلافآحكوميةمناصبقبلواالذينالرواةمع

لذلكمثلاساقوقد.الرواةبأولئكعهدهملقربالمتأخرينمنبأحوالهم

آنفأ.ذلكعليهرددناوقد،الفهميمسافربنخالدبنالزحمنعبد

نأوكيفحوشببنشهرعنتكفمالمزعومةالحقيقةهذهيؤكدوحتى
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البخاريأمثالالمتأخرينأنحينفيجرحهمنهالعهدقريبوهوعونابن

طويل.زمنوشهرالبخاريوبين،وثقوه

تسيهر:جولديقول

الحقيقة،هذهعلالضوءيلقيهـ(أ51)تعونلابنقول"وثمة

يعرفالمحوشببنبشهريتعلقمقصودغيرسادقيقولىوهو

مقبولكيريعدالذيهـ(ا12أو89سنةفيتوفيولعله،وفاتهتاريخ

الأحاديثأنعنتفصحالرؤيةوهذه.حكوميآمنصبآلقبولهالرواية

الفهمغاببعدوفيما،رسميةبمبادرةشزتتقدالمحددةالنزعةذات

هذاشهرآبتوثيقهصزحالبخاريإنحتى،الظاهرةلهذهالصحيح

مجهولا.شخصيتهمنالسمىالجانبأصبحعندما

فيحكمونالزمنذلكملابساتإلم!أقربهمالذينالتاسأقا

عقودبضعةإلأيعشلمالذيعونابنأولئكومنمغاير،بشكل

الذينالفقهاءأنعكالبرهانلديهكانورب!ا،حوشببنشهربعد

اتجاهإلىتنزعأحاديثلنشراستخدكواحكوميةوظائففيئضبوا

بسببخارجيضغطدونإرادتهمبمحضمنهمذلككانأومحذب،

."القائمالظامفيمصلحتهم

عليها:التنبيهيجبالتيوالأغاليطبالأوهامتعخالكلاموهذا

فهوحوشببنشهرروايةعونابنلرفضتفسبرهفيالظاهرتناقضهأ-

لاستخدامهأخرىوتارة،حكوميلمنصبقبولههوالسببأنيرىتارة

الذينبأنعلما.الحاكمالنظاملمصلحةالأحاديثاختلاقيفيتوظيفهأو

بالوضعاتهامهعنفضلآحكوميآ،منصبآلقبولهيجرحوهلمشهراجرحوا

تجارحيه.أقوالمنذلكسنرىكما
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ومنجهة،منهذاالمفتيرغييرالجرحقبيلمنلشهرعونابنجرحيعد2-

فيالطعنفيلغيرهمتبعأنهعونابنعبارةظاهرمنيبدوأخرىجهة

تسيهرجولدعليهأحالالذيالمصدرفيجاءحيث.حوشببنشهر

النضر:قال.تركوهشهرآإن:قالعونابن!عن:الترمذيسننوهو

فيجاءماباب،والآدابالاستئذان)أبواب!فيهطعنوا:أيتركوه

شئلحيثالحجاجبنلشعبةمتبعذلكفيهوأوالنساء(،علالتسليم

برهانوهذاشهرآ!تركشجةإنبشهر.يضتغما9:فقالعنهعونابن

لقربشهرفيطعنعونابنأنجولدتسيهرلادعاءوجهلاأنهعلى

فييعدولاإذبه،منهعهدآأبعاوهموثقوهالآخرينأنحينفيبهعهده

شأنذلكفيشاع!نهويبقى،إياهطعنهمفيلغيرهكققذأيكونأنهذهحالته

عنهم.لهمزيةفلاتعديلهمفيققدواأوتجريحهمفيققدواممنغييره

)1(:أنواعثلاثةفعلىتجزحمنفيه!يلماأقا3-

)غيرمفسر(.مبهم-جرح

بمروياته.يتعلقمفسرجرح-

بعدالته.يتعلقمفسرجرح-

:هارونبنموسىوقول.سبقتوقدفيهعونابنكمقالة:الأول

شهر:حاتمابنوقول.بالقويليس:عديوابنالنسائيوقول.ضعيف

فيه:الساجيوتول.بهيحتبئولاحرب،بنوبشرهارونأبيمنإليأحمث

منضعيفأنهلاالحافظمرتبةيبلغلمأنهيريد)ولعله.بالحافظوليسضعف

أعتذفلمشهرالقيتولقد:شعبةعنشبابةوقول(أعلموالله،حفظهجهة

ابماابن2،283/الاعتدالميزان:الذهبي936-4،372/التهذيبتهذيبحجر:ابنانظر،)1(

كتاب:البستيحبانابن4،258/الكبيرالتاريخ:البخاري4-383والتعديلالجرح:حاتم

36.إا/المجروحين
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يحيىكانما:عليبنعمرووقول.عندهمبالقويليس:الحاكموقول.به

ساقط.:حزمابنوقول.ضعيف:البيهقيوقول.عنهيحدث

قال.التاسأحاديثتشبهلاأحاديثه:الجوزجانيبنإبراهيمقال:الثافي

عكمنهيوقفولمالتاسعنهروى.العراققلإتمشاميشهرمحمد:بنصالح

وروىأحا.فيهايشاركهلمبهاينفير؟أحاديثروىأنهالأيشكوكان.كذب

!ي!الئبيئعنويروي،عجائتطوالاأحاديثبهرامبنالحميدعبدعنه

عنيرويممنكان:جتانابنقال.غيرهبهايأتيلاالقراءاتفيأحاديث

يرويهماوعاقة:عدقيابنقال.المقلوباتالأثباتوعن،المعضلاتالثقات

الحديث،فيبالقوئليسوشهرفيهماالإنكارمنفيهالحديثمنوغيرهشهر

.أبهيتدينولابحديثهيحتجلاممنوهو

شهركان:قالأبيهعنبكيرأبيبنيحيىحدث.بالسرقةاتهامه:الثالث

قائل:فقالدراهممنهفأخذالمالبيتعلى

شهريابعدكالقراغيأقنفمنبخريطةديتهشهرباعلقد

يحيىوقال.فخانهالشامأهلمنرجلارافقأنهعليهيشهدشعبةوكان

غيتتيفسرقحوشببنشهرمعخخخت:قالمنصوربنعبادعنالقطان

الزجلغيرهذامنصوربنغتادأنوالطاهر(الثيابفيهيجعلما)والغئتة

الاعتدالميزانفيترجمتهفيجاءكمابصرفيعبادآلأنشعبةذكرهالذيالشامي

376(.)2/للذهبيئ

صحتإنبالسرقةاتهامهعليهيؤخذماوأشذجرح،منفيهقيلماهذا4-

بنالحسنأبوقال.مقالفيهجرحمنذلكوغيرللمنكراتروايته

الجنودبزقيتزييهمنذكرواوماحخة،يمضعفيماأسمعلم:الفاسيالقطان

خارجهوأويصخلافإما،الخريطةبأخذوقذفهبالآلاتالغناءوسماعه
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وهذا،ثقاتعنمنكراتيرويإنه:فيهقيلماوشز.يضزهلامخرجعلى

به.الثقةشقطتمنهكثزإذا

منجتةإن،ثمتوثيقهفيالشأنأهلاختلافيبررهذاقطانابننوكلالم

قال.يرونهالاعتباراتلهغيرهمبجرحيعتذواولموثقوهالعلماء

أنا:فقال؟شهرحديثترضى:المدينيلابنقيل:شيبةأبيبنيعقوب

حتىالرجلحديثأدعلاوأناعنهيحذثالزحمنعباوكانعنهأحذث

وعبدمعينبنيحىيجتمعحتى)يعنيالزحمنوعبديحى،عليهيجتمعا

(.تركهعلىمهديبنالزحمن

وقال.ووثقه.حديثهأحسنما:أحمدعنإسماعيلبنحربوروى

كاناحمدأنبلغني:الدارميعثمانوقال.بأسبهليسأحمد:عنحنبل

شهر.علىيثني

عنبهرامبنالحميدعبدبحديثبأسلاأحمد:قال:الترمذمميئوقال

أمزه.ؤقؤى.الحديثحسنشهر:البخاريعنالترمذيوروىشهر.

وقال.ثبت:معينابنعنصالحأبمابنومعاويةخيثمةأث!ابنوقال

نأعلى،ثقة:شيبةأبيبنيعقوبوقال.ثقةتابعي،شافي:العجك

ابنفيهقاللانشهر:سفيانأبيبنيعقوبوقال.فيهطغنقدبعضهم

غيرعنهالزوايةتركأحدآنعلملا:زرعةأبووقال.ثقةفهو.تركوه:عون

جبل.بنمعاذمنيسمعولم،شعبة

الحكمفيالعلماءذهابحوشببنشهرتوثيقفيالاختلافهذاعننتج

رواتتهزذواهمفلا،احتياطهممبلغعلىياذمذهبآمروياتهوعلعليه

المعروفةشهرأحاديثيقبلوالمأنهمذلكوتفصيلمطلقآ،قبلوهاهمولا

الحافظقال.بهرامبنالحميدعبدعنهرواهماوقبلوااضطرابها،أوبنكارتها
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)1(

)2(

)3(

فياختلفرجالعنكلامهعندالترمذيلعللشرحهفيرجبابن

عبدروايةولكن،أمرهفيمختقف:حوشببنشهر،"ومنهم:توثيقهم

:القطانيحيىقال.أصحابهمنغيرهروايةمنأصخعنهبهرامبنالحميد

خالهقنورواية)1(01.بهرامبنالحميدبعبدفعليهشهرحديثأرادمن

لغيرها.شاهدآأوممتابعةتكونأنتنفعأيللاعتبار،تنفعشهركحالي

منوالمتابعاتالشواهدبابفييغتقرآنهالحديثمصطلحفيوالمعروف

فييقعكماالأصولفييغتقرلاماالضعصالقريبالضعيفعنالرواية

الضعفاء:بعضفيالدارقطنيئيقولولهذا.ذلكمثلوغيرهماالصحيحين

به)2(.يعتبرأنيصلحلااوللاعتبار،يصلح

"ولما(:الحديثعلومفيالنقد)منهجكتابهفيعزالديننورالدكتوريقول

،يتساهلونالمحذثينف!ن،التقويةوالشواهدبالمتابعاتالمقصودكان

لكن...الضعيفإلمطوينزلون،الثقةيقاربقنروايةفيهافيقبلون

منأحدبكليعتذوافلمتحززوابل،التساهلهذافييفيرطرالمالمحدثين

اشتذقديكونألافيهاشترطوابلوالشواهد،المتابعاتفيالضعفاء

حوشب.لابنوغيىهماوأحمدالبخاريتوثيقيحملهذاوعلىإ)3(ضغفه

فيولاالأصولفيلاذلكمعلهميخرجولمتاريخهفيرجالآالبخارىوثق

لهم.غيرهتوثيقمعيتفقإياهمتوثيقهأنيعنيوهذاوالشواهد،المتابعات

تاريخهفيكالشهرالبخاريترجمةإنثم.حوشببنشهرهؤلاءومن

جامعهفيعنهالزمذيروايةفيلهتوثيقهعلىتاذشيءفيهاليسالكبير

محمد-)قالالنساء(:علىالتسليمفيجاءماباب،الاستئذان)أبواب

دثق.،7891الأولىالطبعةعتر،الديننوربتحقيق2777/الزمذيعللشرح:رجبابن

مصر.،القاهرة5891،سنةالثالثة!بحطبة95صالحثيثالباعث:شاكراحمد

دثق9791،الفكردارالثانيةالطبعة042صالحديثعلومفيالنقدمنهجعز:الديننور
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)1(

)2(

:وقال،أمرهوقؤى،الحديثحسنشهر-:البخاريإسماعيلابنيعني

حوشببنلشهرالبخاريتوثيقيحمللالذلك"عونابنفيهتكفمإنما

أنهممنوالتعديلالجرحأهلمنغيرهإليهذهبمامعيتفقآنهعلإلأ

عبدأولئكومنتركهعكالئاسيجتمعحتىالراويروايةيتركونلا

)1(.والنسائيحنبلبنوأحمدمهديبنالزحمن

وجارحمغذليبينالرواةبعضفيوالتعديلالجرحعلماءاختلاتإن

عظمةعلىكبيردليلذاتهحذفيهوبلالعلماء،هؤلاءفيمطعنآليس

وأضغفهعير!تضعي!تعديلعلاتفقوالولأنهمالنقد،فيالمتبعالمنهج

"لم:قالإذالذهبيالحافظأحسنوقد،ملومينوقتئذلكانواثقيماتجريح

تضعي!علولاضعي!توثيقعكقطالشأنهذاعلماءمناثنانيجتمع

ء..)2("--

كمايوثقونانهم-بعصهمفهم-كماالعبارةهذهمعنىوليس،لميما"

علىيجتمعونلاأخهمالمعنىولكن.الاختلاففيوقعواولذلكشاءوا،

ويقولالإجماعهذايخرقمنبينهممنيخرجأنبدلاإذضعي!،توثيق

علىيجتمعونلاأنهمفينفشهوالأمزحينئذ،أمرهيخفىفلابضعفه

لأناللهجكق!منوهذائؤثقه،قنبينهممنيخرجحيثثقة،تضعيف

(.ضلالةعلىتجتمعالاعقفأقته

)6(

وضاعا؟صفرةأبيبنالمهئبكان

جولدتسيهر:يقول

نفسها.الصفحةفيالمحققوتعليقات182صوالتكميلالرفع:اللكنويانظر

ا-81.182صالسابقالمصدر
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علىشفطالذيال!وط-العظيتمالقائذ،اثففبأن"ويروى

جنودهنفوسفييبعثحتىالأحاديثبوضعمهتماكان-الخوارج

.!المتمردينأولئكضدالشجاعة

ذلك؟علىحجتهفما

فيالكاملكتابهفيوردالمبردالعباسلأبيكلامعكجولدتسيهرأحال

فيها:جاءتميمبنيمنرجلقالهالأبياتشرحهعندوالأدباللغة

حماراأربعةكليرتجىطوعاالكذابالأعورتبعنا

عارتويقال،المهلبيفي،الكذابالأعور:"قوله:العباسأبوفقال

مايعلموكانفقيهآ،كانالمهفمتلأنالكذاب:وقالأصابها،كانبسهمعينه

فيالكذب:ثلاثةإلأكدتآئكت!بكدبكل:قولهمنلمجي!اللهرسولعنجاء

الحربفيالزجلوكذبيعدها،لامرأتهالزجلوكذب،الرجلينبينالصلح

المسلمينأمرمنبهيتشذالحديثصنعربماالمهلب"فكان:وقالويهدد"يتوعد

المهلبرأواإذاالندبلهميقالالأزدمنحيئفكان،الخوارجأمرمنويضغف

")1(.ليكذبالمهلبراحقدقالوا:إليهمرائحآ

:وجوهمنومناقشتهالمبردعلىوالرد

إلمطأميلتصنيفهوحسنالأدبفيإمامتهعلى-اللهرحمهالمبرد-كان)أ(

حوتالتيالتصانيفأحسنمنيعدالكاملكتابهإنحتى،الخوارج

لأعداءثلبهلهيغفرلاوهذاأخبارهممنوطائفةوأدبهمالخوارجشعر

تعليقهفيالخطيبالدينمحبالمحققالأستاذذلكإلىنبهوقد،الخوارج

رأيمنشيءإلمطينزع"المبرد:اللهرحمهفقال،القواصممنالعواصمعلى

عكتغطيلاوالأدباللغةفيإمامتهوإنهوى،فيهمولهالخوارج

.الرياض،بيروتالنصر،ومكتبةالمعارفمكتبةلر2/02323-االكاملالمبرد:)1(
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)ب(

)!(

فيجلالتهعلىالغزاليحامدأبوكانلىاذاوالإسنادالروايةعلمفيضعفه

الإسنادعلومفيضعفهعنالعلماءلهيتجاوزلموالعقليةالشرعيةالعلوم

للمبرد")1(.ذلكمثلعنيتجاوزألافأحرى

بالكذبالأبشيءيغاث-المهلبيكن-"ولم:المعارففيقتيبةابنقال

أتقىالمهفمبكان:أقولإوأنا:قتيبةابنقالثم،أيكذب"راح:قيلوفيه

وقدلمحرتأكانولكنهيكذت،أنمنوأنبلوأشرفتوجلعردئهالثاص

فيوزيبالكلمةالخوارجيعارضوكان،!خدعةإالحرب:يك!هالئبيئقال

راح:قولهمانترىأنتفها")2(.الخوارجبهايزهمبغيىها،عنبها

معتمامايتفقوهذا.النبويالحديثفيالكذببهالمقصودليسيكذب

يعرففقيهبأنهجارحهينعتهأنفخرآالمهلبوحسبالمبرد،كلامأول

.الكذبفيهايجوزالتيالمواطن

لمالمهقمتلأنعليهيغؤلىلا"الحديثصنعربماالمهفمب"فكانالمبرد:قول

الجرحعلماءمنأحابهتقلولم،عنهذلكيغزفولم،بالوضعيئقم

سعدابنوغذةالبر.عبدوابنجتان،ابن:أمثالجاعةوثقهبل؟والتعديل

بنعمروبناللهعبدعنروىوتد.البصرةأهلتابعيمنالأولم!الطبقةفي

أبوعنهوروى،عازببنوالبراء،جندببنوسمرةعمر،وابن،العاص

.البصريسيفبنوعمر،حرببنوسماكال!بيعي،إسحاق

ثقةوهو!مرسقةالتبيئعنروايةاله:الاستيعابفيالبرعبدابنقال

يحتاجالحربصاحبلأنله،وجهفلابالكذبعابهمنوأما.بأسبه

الخطيب.الدينمحبالأستاذالمحققتعليقمن924صالقواصممنالعواصمالعربما:ابن)1(

هكوا،المصريةالكتبدار،عكاشةثروتتحقيق993صالمحارف:قتةابن)2(
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")1(.كدتآغذهايعرفهالمفمنوالحيلالمعاريضإلم!

كانإإنه":المهلبمنإاكذب:قولهمعند)المستقمنى(فيالزمخشريوقال

أنهبوضوحيعنيوهذا.أوعيبهذمهفيويبالغكاذبكلقزؤةيمرقكذبهعل

المثلذكرعند(الأمثالفي)تمثالالعبدريوقال.فقطالحربفييكذبكان

له،وبغضأخشذآقومهمنطائفةإقا،بالكذبوصفهمنإلىفانظرة:السابق

لفعلوا،ونحوهكالكفر،ذلكبغيريصفوهأنأمكنهملوالذينالخوارج!اقا

العلماءقالهمااستيعابأردتولوالكفر،المسلمينسائروفيفيهيعتقدونوهم

")2(.واضحجليجليلبشيءلأتيتعنهوالاعتذارهذاإنكارفي

يلقيلاضليعنحويوهوربما.:فقالذلكبقولهيجزملمالمبزدإنثم)د(

تكونوقد،التقليل)رت(فيالأصلأنيعلموهو،عواهنهعلىالكلام

الأحاديثتلكلوجدناصحولو،ينفعلاهناوالتكثيرللتكثير،أحيانآ

لنالموضوعاتكتمتيتصفحومن،المهلبيضعهاكانالتيالمكذوبة

لاإذحالاأسوألأنهللتقليلمعنىيبقلمكما.زمخشريةهناولنيجدها،

كلعنفضلآ3والمبرشيئأ.اليقينعنالظنيغنيولا،البتةالظنيتجاوز

له.يؤبهحتىوالتعديلالجرحعلماءمنليسذجمزما

كابمنمنقولالكلامهذاانالىحجرابنوأشار01.033/التهذيبتهذيب:حجرابن)1(

ترجمةفيهانجدلمالمحققةإبراهيمالفضلأومحمدطبعةالم!والرجوعالبرعبدلابنالاستيعاب

ولعله.اسمهوهوصاق(بن)ظالماسمتحتولا()المهلبهذالقبهتحتلاللمهلبالبتة

نأأو،ترجمةلهيفردحتىالصحابةمنلىالمهلبأنسيمالاالأخباربعضثنايافيذكره

)براهيم.الفضلأبوالأستاذحققهاالتيالنسخغيرحجرابنالحافظعنهانقلالتيالنمخة

.18291،طالميرةدارنثر.ذبيانأسعدد.بتحقيق1256/الأمثالتمثال:المحاسنأبو،البدري)2(
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)7(

بتوثيقالهجريالثانيالقرنفيالمسلميناهتمامأنجولدتسيهريذعي

معالمرويالخبريتفقأنذلكمنوالأهتم،شكليةمسألةهوالأحاديث

وحتى،كثيرةأحاديثيخترعواأناستطاعواالمبدأهذاعكوجريآ،القرآن

فيه:جاءعنهرووهحديثفيأساسهوضعقدالتبيئأناذعواالمبدأهذايسود

عنيجاءكمفما،قبليالأنبياءعككثرتكمابعديستكثرالأحاديثأإن

عقتمثمإ.أقلهلمأوقلتهعني،فهواللهكتاتوافقف!ا،ال!هكتابعلىفاعرضوه

فأناحسنيقوليمنقيلإما:تقولفالئبيئعنتروىقاعدةفيالمبدأهذا

فيادعاب!وهذا.الحديثاختلاقفيكبيردورالمبدألهذاأصبحوبذلك".قلته

ساقهما:اللذيندليليهبطلانبيانفيفسادهووجوهالفساد،غاية

الآتية:للأسباب،باطل:"اللهكتابعلىفاعرضوهعنيجاءكمما9حديث)1(

عنهنقلهكما(والتبيين)البيانكتابهفيالجاحظأوردهحديثهذا-ا

مابصخةيباليلاإذ؟الروايةفيعليهيعتمدلاوالجاحظجولدتسيهر،

لرذه.يكفيوهذا.للمنقوليأبهلااعتزاليآ،كونهعنفضلأينقل

علالمعترضأدلةمنأنهعل()الرسالةفيالشافعيالإمامساقه-2

شيءفيحديثهتثبتأحاهذاروىأما:عقبهوقال،بالسنةالاحتجاج

شاكر:أحمدالمحدثالأستاذ()الرسالةمحققوقالكئز")1(.ولاضغز

ألفاظفيهوردتبلحسن،ولاصحيححديثفيهيردلمالمعنى"هذا

!منهالثييصخلاحتى،الضعففيالغايةبالغأو،موضوعكلهاكثيرة

الاستشهاد")2(.أوللاحتجاج

شاكر.أحمدوشرحبتحقيق225صالرسالة:الافعي(1)

224.صالسابقالمصدر)2(
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:قال!اللهرسولأنثوبانعنالكبيرفيالطبرانيرواهالحديثهذا-3

:قال؟اللهرسوليانصنعكيفقالوا:.دائرةالإسلامزخاإن"ألا

فيالهيثميقال"قلتهوأنامنيفهووافقهفما،الكتابعلىحديثيأعرضوا

ورواه)1(.الحديثممئكر،متروكوهوربيعةبنيزيدفيهالزوائد(:)مجمع

عنعمربناللهعبدعنآخربلفظالكبير()المعجمفيأيضاالطبراني

ونقصواوزادوافيهفأكثرواموسىعناليهود"سألت:قال!ييهالئبيئ

فاقرؤاحديثيمنأتاكمفماأحاديثعنيستفشول!انهبه،كفرواحتى

اللهكتاتيوافقلموماقلئه،فأنااللهكتاقيوافقفما.فاعتبروهاللهكتاب

وهو،ربهعبدبنالملكعبدحاضرأبو،فيه:الهيثميقال")2(أقلهفلم

")3(.الحديثمنكر

الآبادي:العظيمالحقشمسمحمدالمعبود()عونصاحبقال-4

علىفاعرضوهالحديثجاءكمإذا:قالل!لهبعضهمرواهما"فأما

زكرياحكىوقد.لهأصللاباطلحديثف!نه:فخذوهوافقهفإن،اللهكتاب

")4(.الزنادقةوضعتهحديثهذا:قالأنهمعينبنيحىعنالساجي

عنيحاثتم"إذا:حديثعنالكلامعندللعجلونيالخفاءكثففيجاء-5

قال"،أخذثلمأوبهخذثتبهوخذوافقمذقوهالحقيوافقبحديمث

وأبوالضعفاء،فيوالعقيليالأفراد،فيالدارقطنيرواه:السخاوي

مئكروالحديثمرفوعآ،هريرةأبيعنفوائدهفيالبحزيبنجعفر

يعني-شيخناشيلوقد...يصخإسنا؟لهليس:العقيليوقالجدآ.

1/017الزائدمجمع:الهثمي1()

1/017السابقالمصدر)2(

1/017السابقالمصدر)3(

4.932/المعبودعون:الآباديالحقشمس)4(
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منتخلولاطرقيمنجاءإنه:فقالالحديثهذا-عنحجرابنالحافظ

الصغافي:وتال.انتهى(.)المدخلكتابهفيالبيهقيطرقهجمعوقد.مقال

ف!ن،اللهكتابعلىفاعرضوهحديثآعنيحدثتمإذاويروىرويتمإذا

")1(.موضوعهو:قال.فرذوهخالفصانفاقبلوهوافق

بنأشعتترجمةعند(الاعتدال)ميزانفيالذهبياللفظبهذارواهوقد

جدا)2(.منكر:الذهبيقال.بهالمتهموهوالهجيميبراز

منفيهاماوتقمختلفيمابأسانيذالحديثلهذاأخزألفاظآحزمابنأورد-6

الحديثالقرآنعكنعرضما"أول:فسادهبيانفياللهرحمهوقالعيوب

ؤقآ):تعالم!اللهقال.إيخالفهالقرآنوجدناعرضناهفلما،ذكرتموهالذي

وقال،،7:الحشرأ(نتفوأقآغتة!نكتمؤقاقخذوةلرشولآتنكئماة

قائلونسأل،،501:النساءأ(أددةأزنكيمآآلئايت!يتخكتم!:تعالى

المغرتوأن،ركعاتأربعالظهزأنؤتجذقرآدقأئفيالفاسد:القولهذا

كذا،صفةعلىوالسجودكذا،صفةعلىالزكوغوأن،ركعاتئلاث

زكاةكيفيةوبيان،الصومفييجتنبماوبيان،والسلامفيهاالقراءةوصفة

إلأنأخذلا:قالامرءآأنولو..والبقر.والإبلوالغنموالفضةالذهب

ماركعةإلأيلزمهلاولكن،الأمةبإجماعكافرآلكانالقرآنفيوجدناما

ماأقلذلكلأنالفجر،عندوأخرى،الليلغسقإلمطالشمسدلوكبين

مشرككافرهذاوقائل.ذلكفيل!ثرحاولا،صلاةاسمعليهيقع

قدممنالرافضةغاليةبعض!هذاإلم!ذهبدهانما،والمالالذمحلالى

!)3(.كفرهمعكالأمةاجتمعت

1.86/الخفاءكشف:العجلوني1()

1.263/الاعتداليزان:الذبي)2(

يوسف.عليزكريالر9912-هه1/الأحكامأصولفيالأحكام:حزمابن)3(
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والسيرةالنبويةالسنةعنالمعاصرينكتاباتفيالموضوعهذاأثر()ب

المحمدية:

وهم،الحديتهذاوضعواالزنادقةأنكيف-اللهيرحمك-رأيتقد

النبوية،السنةبنبذللمسلمينالتشريعيالكيانتقويضإلىذلكوراءمنيرمون

فيوالإرتماءجملةالإسلامطرحثتمومن،المسلمينقلوبفيالشأبذوروزرع

قنهذايومناوحتىالزمانذلكمنذالزنادقةيعدمولموالكفر،الزندقةأحضان

لها.ويدعونالتاسبينفيشيعوخهايخقتهموينتحل،مقالتهميقوذ

طائفةالحديثالزمننوفي،المعتزلةمنجماعةالقديمفيأولئكمنكان

المستشرقين.بضلالاتالمأخوذينالغرببعلمانيةالمنبهرينمن

افتتنوقد.ريةأبوومحمود،أمينوأحمد،هيكلحسينمحمدأولئكومن

الحديثعلىللحكيمالأساسيةالقاعدةعذهحتىالموضوعالحديثبهذاأولهم

نأي!وعندنامحمد(:)حياةلكتابهالثانيةالطبعةمقدمةفيفقالوبطلانآ،صحة

يككلهالئبيئعنذكرتالتيالأنباءسائربهوتقاسى،الحديثبهيقاس!مقياسخيز

عنيجاءكمفابعديمنستختلفونإنكم9:قالأنهءلمجحعنهروقيما

مقياس!!.وهذاعنيفليسخالفهوماقمئيوافقهفما،اللهكتابعكفاعرضوه

منهمالمفكرونزالوماالأولىالعصورمنذالمسلمينأئمةبهأخذدقيق

الحاضرأ)1(.يومناإلمطبهيأخذون

التبيئمعجزاتإنكارإلىزعمهحدعل()الدقيقالمقياسهذادفعهوقد

لأنالأذلكوما،الوحيدةالتبيئمعجزةهوالذيالعظيمالقرآنخلاالكريم

أيضآذلكوما،نفسهالقرآنفيذكرهايرد-!بلمإليهتنسبالتيالمعجزاتتلك

يأباها.الكونتيماالمعجزاتمنوغيىهاالعقليقبلهاعقليةمعجز!القرآنلأنإلأ

6891.المصريةالنهضةمكتةا3الطبعة05،صمحمدحياة:هيكل)1(
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غيربأنهميتهمواأنومخافةبالغربانبهارهمبسبب،وأضرابهوهو

كلعننظرهمصرفواالنقد،فيالغربأساليبعلىمتفتحينوكيىعصريين

وجهعلىالوحيدةالمعاييرهيوكأنهاأساليبهمعيتعارض!أنشأنهمنما

نأترىأنوحسبك.ومعقوليمنقوليكلضعليهايغزأنيجبالتيالأرض

مردودةالرسولإلىنسبتهافسادعنفضلآهيكللناساقهاالتيالقاعدةهذه

فيورودهاعدمبحجةالكونيةالئبيئمعجزاتينكرعندمافهو،نفسهبالقرآن

نفسهالوقتفيينكرفهو،العقولتأباهالكونلنواميسخرقولأنهاالقرآن

دهابراءالموتىك!حياءالكريمالقرآنعنهاحدئناالتيالأخرىالأنبياءمعجزات

والنملالطيروكلاما!،لموسىالبحروفلقا!،لعيسىوالأبرصالاكمة

وقد،العقولمعظاهرهافيتتنافىالتيالمعجزاتمنوغيرهاا!لسليمان

لأنهمالغربمنالعلمانيينعقولتأباهاالمعجزاتهذهأنبذلكفاته

قادرالنواميسهذهخالقوأن،الكونيةالنواميسخالقوبأنه،بالتهيؤمنونلا

هذهأنوفاتهشاء،ولمنشاءوأينشاء،وآنىشاء،متىيخرقهاأنعلى

العقليوالإمكانالعقليةالاستحالةبينوأنعقلآ،مستحيلةغيرالمعجزات

العقل()موقفكتابعلىالاطلاعبالقارىءويحسن.ذلكمن!بريتسعما

فيأفاضحيثالشبهةهذهعلى3الرفي(صبريالكبير)مصطفىالمسلمللعالم

لمنوبنبغيبحق،القرنوهوكتابوأضرابههيكلالدكتورصاحبهاعلىالرد

غزيرةفوائدمنفيهبماللانتفاعقراءتهيتركألاالمسائلهذهبمثلاشتغالىله

النظريصرفأنإلأيملكلاعيهالمطلعأنوأحسب)1(.غيرهفيتجتمعلا

الهراء.هذاعنكليأ

أنصافبينالكلامهذامثلنشرخطورة-اللهإلذك-ترىأنتفها

21-24صالجنةمفتاح:اليوطيأيضأ:انظر4،68/العقلموقف:صبريمصطفى)1(

.المنورةالمدينةفيالإسلايةالجامعةمثورات
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نأبحجةالسنننبذإلى.إلأيرمونلالهالمروجونإذ،المثقفينوأشباهالمتعفمين

التاسأكئرأنهماللهويعلم.تركوهفيهيجدوهلمومابهقالواالقرآنفيوجدوهما

رقيقسلوكهفيمثهمهوقنفيهمأنذلكمنوالأعجب،نفسهللقرآنعداة

وألهالسماعمننفسهعلىالمرءيأقنلاحالههذهكانتومن،والعقيدةالدين

إلىطلابهمإرسالفيشرعوامنذالمسلمينأصابتقدالآفةوهذه.عنهالأخذ

ونقذه،والتاريخوأصوتهوالفقةوآدابها،العربيةليتعلمواالغربمعاهد

أحذهمفتجدالمسلمينمنهمولاالن!صارىمنهملاممسوخينإلينافعادوا

نأحينفيآخر.!ا!ثيبهوالعمل!شيبالثيءالعلتموكأنغققهعلمهيخالف

به.يغقللاعليمفيخيزولا،العمليقتضيالعلتمأنعلىترتوالأوائلعلماءنا

الئاسمنطائفةستخرجبا-نهتنتأ!كقيحأنهالمحمديةالنبوةأعلامومن

عكمتكئآالرجليوشك9لمج!ه:فقال.اتبعناهاللهكتابفيوجدناما:تقول

فما.وجلعزاللهكتابوبينكمبيننا:فيقولحديثيمنبحديثيحذثأريكته

ماوإنألا.حزمناهحراممنفيهوجدناومااشتحللناه،حلالمنفيهوجدنا

داود:أبيرواية)1(.وفيماجهابنأخرجهأاللهحرممامثلاللهرسولحزم

نهيتأوبه،أمرتمماأمريمنالأمريأتيهأريكتهعلىمتكئآأحذكمألفينلا9

")2(.اتبعناهاللهكتابفيوجدناما.ندريلا:فيقولعنه

":قلتهفأناحسنقولمنقيل"ما:ماجهابنحديثعنالكلام()ج

للوضاعينمتكآكانبأنهالقارىءليشعرتسيهرجولدساقهالحديثهذا

مماالمتنوهذا.حسنةظاهرهافيتبدوالتيالأحاديثمنلهمتينمالاختلاق

الرتبة.فيدونهموهو،الخمسةالكتبأصحابمنغيرهعنماجةابنبهانفرد

مثلهروىوقدشيئآ.منهالنفسفيفمانالضحةظاهرهكانوإنوستبما

(.اللهرسولحديثتعظمباب،)المقدمةالحشن:ماجهابن(1)

الابق.الموطن.النن:ماجهابن)2(
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السنديمعشرأبطريقمنماجةابنسندمنيقرببسند()المدخلفيالبيهقي

أحدكمألفينلا"!لا:اللهرسولىقال:قالهريرةأبيعنالمقبريسعيدعن

منأتاكمماقرآنآ.علياتل:فيقولحديثيمنالحديثيأتيهأريكتهعكمتكئآ

الشر"أقوللافلأنيشرمنغتيأتاكموما،أقولهفأناأقلهلمأوقلتهعنيخير

الأخبار،قبولفيالصحيحةللأحاديثموافقالحديثهذا!در:البيهقيقال

بكلاميليقلاماالحديثهذافي"أقلهلمأوإقلته:وقوله

بنالحارثطريقمنالحديثهذاالبيهقيئخزجكما.المقبوليشبهولالمجي!التبيئ

نأهريرةأبيعنسعيدأبيبناللهعبدعنالعرزمياللهعبدبنمحمدعننبهان

قال"قلتهفأناأقلهلمفأناحسنحديثمنعنيبلغكم"ما:قاليك!بماللهرسول

عنسعيدأبيبناللهوعبد،متروكانالعرزميووالحارث.باطلهذا9:البيهقي

إ)1(.فاحشمرسلهريرةأبي

:البخاريأخرجهحديبفييغمزتسيهرجولد

لن:9البخارفيحديثأنإلم!)115(رقمالهامشفيجولدتسيهرأشار

آتخنةتقكئمأ:تعالمطلقولهمخالف"الجنةغقلهأخدآيذيخل

-4
آذخفوأغقيكئمشقز!تعالىوقوله،(كنئزتغتفونيتااويىثئضوقا

أنفآ.المذكورةالقاعدةعلجريآ،كنئزتغتفونيضاآتخنة

وجهين:منالكلامهذافسادوبطلان

فيهشاركهولكن،بإخراجهالبخارممثينفردلمالمذكورالحديثإن:الأؤل

نعيم.وأبو،الطاليسيداودوأبووأحمد،الذارميئ،و،ماجهابنو،مسلم

الله.عبدبنوجابر،وعائشة،هريرةكأبيالصحابةمنعددعنوروي

الكذبعلىيتواطؤونكهؤلاءالصحابةعدولمنعددآانأحسبوما

23.صبالسنةالاحتجاجفيالجنةمقاح:السيوطي)1(
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.لاختلاقاأو

علماءإليهذهبماوهو،تعالىاللهوقولالحديثبينتنافيلا:الثاني

محصله)1(:بماللمعتزلةخلافآالإسلام

الإيمانحصلماالسابقةاللهرحمةولولا،اللهرحمةمنللعملالتوفيقأن)أ(

.النجاةبهايحصلالتيالطاعةولا

الجزاءمنعليهأنعمفمهما،لمولاهمستخقفعمله،لسيدهالعبدمنافعأن)ب(

فضله.منفهو

واقتسام،اللهبرحمةنفسهالجنةدخولأنالأحاديثبعضفيجاء)ج(

.بالأعمالالدرجات

الذيفالإنعامينفذ.لاوالثوابيسير،زمنفيكانتالطاعاتأعمالان)د(

.الأعمالبمقابلةلابالفضلينفذلا

نحو:للمقابلةبلللسببيةليست(تغتفونيتاكنئئمأ:تعالمطقولهفيالباء)ط

المغني.فيهشامابنجزموبهذابدرهمالشاةأعطيت

الجنةدخوليوجبلاالعملإإن:يقولحسن،تأويلالرازيوللفخر

له،ومعرفةعليهعلامةجعلهبفضلهتعالىاللهأنلأجليوجبهد!انما،لذاته

الحقيقةفيالجنةدخبرلىكانتعالم!اللههوالصالحللعملالموفيكانلماوأيضا

المزيد.أرادلمنالتفسيركتبفيالمسألةوتفصيل!)2(.تعالىاللهبفضلإلأليس

ال!لفية.المطبعة،الخطيبالدينمحبطبعة11/692الباريفتححجر:ابن)1(

42.الأعراتتفير7.87/الغيبمفاتيح:الرازيالفخر)2(
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)8(

عليهوالرددليلهمناقشة.حديث!بالزيادةهريرةأباجولدتسيهراتهام

تسيهرتجولديقول

كلابباستثناءالكلابكلبقتلللبخاريحديبفيالئبيئيأمر

كلاتيستثنيهريرةأبابأنعمرابنفيخبرالزغى،وكلابالقميد

هريرةأباأنأيزرعأ"هريرةلأبي"إن:ذلكفيفيقولأيضاالررع

القتل.منالزرعكلابباستثناءالأمرروايةفيمصلحةلهكانت

حتىالرواةعدالةفيالشذعلىعلامةعمرابنمنالملاحظةوهذه

رقمالهامشفييقولثم.الحديثتكونمنجدأمبكرةفترةفي

أبيعدالةفيالطعنعلىدليلآتغذأنيجبالعبارةوهذه9)911(:

".مبكرةفزةمنذهريرة

منآنهومع.والمحاجةالنقدأماملحظةيصمدلاسطحيئكلامهذا

أمثالمنالتاسبينويشيعهلهيزؤجقنبيننامنؤتجذالقولسفاسف

المضيرة(.)شيخوصاحب(الإسلام)ضحىصاحب

منهنالفقد،هريرةأببالإسلامراوتيماعلىيفترىافتراءأؤذهذاوليس

غيررجلوهو،المعتزلةرؤوسأحذالتطامسيارابنإسحاقأبوالقديممنذ

ومن.قالهافاسدةلمقالاتكفروهأنف!همالمعتزلةأنوحسبك.فيهموثوق

عليهالردفيكتابوله،العلأفالهذيلأبو:بكفرهقالواالذينالمعتزلةأعلام

ومن.حرببنوجعفر،والإسكافيوالجبائي،أختهابنأنهمعوتكفيره

نقفيىفيكبيركتال!ولهالباقلانيالطيببنمحمدبكرأبوالقاضيالأشاعرة

أوردوقد(.المتأولين)إكفاركتابفيضلالاتهإلىأشاروقد.النظامأصول
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)1(.فضائحهمنشيئأ(الفرقبين)الفرقكتابهفيالبغداديالقاهرعبد

الحسينعبدالشيخوهوالشيعةأعلامأحدألفالحديثالعصيروفي

جادةعنفيهخرجوقد،الجليلالصحابيهذامنالنيلفيكتابآالدينشرف

علبالرذعنهيدلثمنالصحابيلهذاتعالمطاللهقيضوقد.والإنصافالحق

المعلميالزحمنعبدالكبيرالمحدثالأستاذ:أمثالمنعليهالمفترينافتراءات

عجاجمحمدوالدكتور،السباعيمصطفىالدكتورالعاملوالعالم،اليماني

والشيخ،السماحيمحمدوالشيخ،الخطيبالدينمحبوالأستاذ،الخطيب

وأخيرا،شهبةأبوومحمد،حمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخزهو،أبومحمد

فيضخماكتاباأفردالذيالعليصالحالمنعمعبدالمدققالباحثالأستاذ

الأخيىالكتابوهذا()2(،هريرةأبيعن)دفاع:بعنوانهريرةلأبيالانتصار

والتي(المحتال)التقيبأنههريرةأبابهاوصمالتيشبرنجرعبارةعلردنفسه

ريةأبوبعدهبهااششهدوالتي)911(رقمالهامشقيجولدتسيهربهااستشهد

الإسلاميةالمعارفدائرةعننقلا(المحمديةالسنةعلى)أضواءكتابهفي

كيفالقهتمفسبحانكورعآ!الاختلاقيفيالمتطرف9:هناكوترجمتها418()1/

.!والاحتيالالئقىيجتمع

المستشرقهذاافتراءهريرةأبيعنأدفعأنإلأهناأملكولست

يفتتنأنمخافةفكفانيهبعضهمإليهسبقنيوإن،بعينهالموطنهذافيالمتحاجمل

تعلتم:أنوحسبك.ردودهمعكيقفلمقنبه

يتوهم:قدكماالزيادةبهذهينفردلمهريرةأباأنأولا:

هوكمامقبولةالثقيماوزيادةلثقييما،زيادتهتهردلاممنهريرةأباأنوثانيا:

عليمحمدنشرالحميد،عبدالدينمحييطبعةاا-3105صالفرقبينالفرق:البغدادي)1(

.القاهرة،صبيح

.7391بيروتالروقبدارطغ)2(
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إذابهفكيفانفردإذاهريرةأبيمعالحالهيوهذه)1(،الحديثأهلعندمحزر

ينفرد.لم

لأبياتهاماليستعمرابنعبارةأنهوالاتهامهذالدرءالآخروالوجه

.سنرىكماشروحهمفيالحديثجهابذةذلكإلىأشاروقد،يالنقدكماهريرة

بهذهالحديثهذاأخرجوائمنوهما-ومسلمللبخاريكانلوإنهثم

بهما.وناهيكصحيحيهما،فيذكراهالمافيهاشكأدنى-الزيادة

المسألة:هذهفيالعلمأهلكلامإليكهذاوبعد

فقدالزرعزيادة"فأما(:الباريفي)فتحالعسقلانيحجرابنالإمالميقول

بقتلأمر!الئبيئأنعنهديناربنعمروطريقمنمسلمففيعمر.ابنأنكرها

وأ:يقولهريرةأباإن:عمرلابنفقيل.غنمكلبأوصيدكلبالأالكلاب

بذلكأرادعمرابنإنويقال.زرعآهريرةلأبيإنعمر:ابنفقال.زرعكلب

كانأنهدونهالزيادةلهذهحفظهسببوأن،هريرةأببروايةتثبيتإلمطالإشارة

()2(.أحكامهتعرفإلم!احتاجب!ثيءمشتغلآكانومن،دونهزرعصاححت

هريرةلأبإنعمر:ابنقال:قوله9:مسلمعلىشرحهفيالنوويويقول

.حرثكلبأو:يقولهريرةأبووكان:الأخرىالروايةفيسالمقال.زرعآ

ولاشكهريرةأ!لروايةتوهينآهذالي!:العلماءقال.حرثصاحبوكان

نأوالعادة.وأتقنهؤخمالابذلكاعتنىززعصاحتكانلماإنهمعناهبلفيها،

.غيرهيعرفهلاماأحكامهمنويعرف،غيرهيتقنهلاكايتقنهبال!ثيءالمبتلى

بنسفيانروايةومن،المغفلابنروايةمنالزيادةهذهمسلمذكروقد

واسمهالحكمابنروايةمنمسلمأيضاوذكرها!،الئبيئعنزهيرأبي

مصر2،الطبمة،اللطفعدالوهابعبدبتحقيئ1245/الراويتمريب:الشوطيانظر،)1(

.6691

الخطيب.الدينمحبطبعة56/البارئفتححجر:ابن)2(
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سمعهالماعمرابنأنفيحتملعمر،ابنعنالتعيننغمأبيبنالزحمنعبد

حديثهفيوزادهاذلكبعدعنهرواها!الئبيئعنوتحققهاهريرةأبمن

الئبيئ!منسمعهاأنهوقتفيتذكرأنهويحتملبدونها،يرويهكانالذي

الزيادةبهذهمنفردآليسهريرةأباأنوالحاصل.فتركهاوقتفيونسيهافرواها

لكانتبهاانفردولو!،الثبيئعنروايتهافيالصحابةمنجماعةوافقهبل

،)1(.مكرمةمقبولة

()2(.القارئفي)عمدةالعينيالدينبدرالعلامةالتعليلهذانحوذكروقد

)9(

الصلحين:لأحاديثجولدتسيهرفهمسوء

الدوافععنالبحثالنفسعلممباحثمنأنجولدتسيهريزعم

تلكالدوافعهذهسؤغتوكيفالأحاديثاختلاقوراءالكامنةالنفسية

ناحيةمنيبررهامالهاالموضوعاتهذهوانالأتقياء،عيونفيالموضوعاقي

منليسإتهويقولووجييما.كافيرأيهمفيهومالسببوجدتوأنها،أخلاقية

الموضوعاتهذهأنافزاضإلأ-الاختلاقظاهرةأي-الظاهرةلهذهتفسبيى

الوسيلة.قيروالغاية،المذاهبلدعموجدت

بانلقارئهيوحيئأنالإبهاممنفيهمامعهذابكلامهجولدتسيهريريد

صخوسواء،الاختلاقعلىالباعثةالنفسيةالدوافععنيغفلونكانواالمسلمين

ولاالإسلامعلماءأنالكريمالقارئيعلتمانفيكفييصحلمأومئاالظنهذا

أئفواحيث!ي!التبيئعكموضوعبماأحاديثوجودينكروالمالحديثأهلسيما

أنهاأحاعرفلماولولاهم،طوالمجلداتفيتقعكتبآبهاالتعريففي

الشحب.كتابطبعة408/مسلمشرح:النروي)1(

المنيرية.الطبعة12156/القارئعمدة:العيني)2(



وهمالأحاديثتلكقبلواقدالمسلمينانقطنسمعلمولكننا.موضوعة

فماصحيحآالأمرهذاكانولو،وجيهةيروخهالمبرراتوضعهاحقيقةيعلمون

؟للناسوإظهارهاتبياخهاعلحملهمالذيوما؟كتبفيلجمعهادفعهمالذي

لماذاثم.!المسلمينعامةعلىوالتباسهابالصحيحاختلاطهامخافةإلأذلكهل

يشؤغونها؟كانواإذاالوضاعينعلىالنكيريثذدون

يقولالمسلمينمنقنوصراحيمابوضوحيعزفنالمآنهجولدتسيهرعيب

منطائفةبهاتغزلتلامبهمةتسميةوهذه.يقولكما4الأتقياهمبهذا.

كمابعينهاجماعةعلىعندهتنسحبلاالتسميةهذهإنئتم،بالخصوصالمسلمين

أهلعلماءمنبعضأيريدوهوالأتقياءعنيتكلمفقد.سابقةمواطنفيرأينا

الجبيربنوسعيد،المسيببنكسعيدالأمويالحكمعنالراضيينغيرالسنة

يفضح.ولايبينلاكتابهطولعلىهكذا.الشيعةمنجماعةيريدوقدوغيرهما.

الصالحينمنجماعةيريدبانهالقولنستطيعذكرهاالتيالأمثلةفيوبالنظر

منه،وقربىدئه،احتسابآوالزهيبالترغيبفيأحاديثوضعواالذينالرهاد

يتبوأوناللهرسولعلىبكذبهمإنهملهملمحيلولما.الإسلاملدينوخدمة

موضوعاتها:ومن.عليهلالهنكذبنحن:قالواالنار،منمقعدهم

رأىلمامريمأبيبننوحوضعه،سورةسورةالقرآنفضائلحديث

ابنومغازيحنيفةأبيفقهإلىعنهوانصرفواالقرآنعنأعرضواالتاس

رجلوهو،خليلغلاموضعهاكالتيالرقائقأحاديثبعضوفيها.إسحاق

كانف!ذا.العامةقلوتبهاليمققوضعها،للعبادةمنقطعآكانالرهادمن

فقديقصدها،التيهيالوضعفيومبرراتهم،بقولهيعنيهمالذينهمهؤلاء

بغيرهم.القارئعندهؤلاءلايختلطكيعنهميفضخأنبهحرئأكان

نقدعلماءعندمعروفةالثاسهؤلاءموضوعاقيف!نهذاعنوفضلا

،مكانكلفيبهموشقرواكزؤجيهاوتؤغاوابهاغزفواالذينوهم.الحديث
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لكلامهذابعديبقىولاقلنا.كماكتبأجهاالتعريففيأئفواإنهمحتى

معنى.جولدتسيهر

منأكثرشيءفييكذبالضالخرأيت"ما:الئبئلعاصمأبيوقوذ

تكقموقد.بقولهمقصودينهؤلاءوليسواالزواةثقاتبهيقصدلا،الحديث

يحتجالذينالثقاتوبينبينهموفزقواالصالحينهؤلاءعنالحديث4علما

نزلم9:القطانسعيدبنيحصقولصحيحهمقدمةفيمسلمروى.بروياتهم

الكذبيجري:"يقول:مسلمقالأالحديثفيمنهمأكذتشيءفيالصالحين

:قالأيوبعنلهب!سنادأيضاوروىإ)1(الكذبيتعمدونولالسانهمعلى

شهادتهرأيتماثمرتينعلىعنديشهدولوفضلهمنذكرثمجارآلي!إن

-)2(
يكونالزجل"إن:قال،أسامةأبيعنبإسنادهحاتمأبيابنوروى.!ئزه.

لابمايحدث"يعني:رجبابنالحافظعندذلكوتفسيركذابآإ.ويكونصالحآ

رجل"ذاك:إسماعيلبنوهبيرويهحديثلهذجمزوقدوكيعوقالأ)3(يحفظ

أشذالحديثإفتنة:مهديبنالزحمنعبدوقالإ)4(رجالوللحديث،صالح

الولدإ.وفتنةالمالفتنةمن

الحافظيقول)3(الكذبعلىالحديثفتنةحملتهقدالخيربهيالنرجلمنكم

غيرمنالصالحينمنحدثمنإلم!أيشير:الترمذيلعللشرحهفيرجبابن

الكذبفيفوقعبالحفاظوالتشتاالحديثحمثذلكعلحملهف!نما،وحفظإتقان

")6(.فسلمذلكعنلكفاللةوائقىتوزغولو،يعلموهولايكيه!الئبيئعلى

.النوويبثرح159/الصحيحمقدمة:سلم)1(

ا/"ا.الابقالمصدر)2(

،الملاحدار،الأولىالطبعةعتر،الديننوربتحقيق149/الترمذيعللثرح:رجبابن)3(

.7891،دمشق

والصفحة.السابقالمصدر)4(

والصفحة.السابقالمصدر)5(

والصفحة.الابقالمصدر)6(
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"وهؤلاء:فيقول،الصالحينهؤلاءفيلطيفتفصيلأيضارجبابنوللحافظ

عنالعبادةشغلتهمنمنهم:قسمينعلحديثهمجمئزكالذينبالتعتدالمشتغلون

بنأبان:مثلوهؤلاء.المرشلووصل،الموقوفتفرفع،حديثهفيالوفمبمعرا!ظ،

عنذكركمابذلكويتعئاالوضعغ،تتغضاكانمنومنهم.الرقاشيويريد،عياشأب

")1(.المصريالوقاريحىبنزكرياوعن،خليلغلامغالببنمحمدبنأحمد

الله:عبدبنزياد!وكيعقول

لماالحديثفييكذبشرفهمعأكان

فيوكيعقوذالصالحينكذبعلجولدتسيهرساقهاالتيالأمثلةمن

(.الوليمةباب،النكاح)أبوابفيالترمذيرواهالذيالثهعبدبنزياد

فيالبخارىروىفقد،يصحلااللهعبدبنلزيادوكيعتكذيبأنوالظاهر

هو:فيهقالوكيعآأنالعامريالبكائيالطفيلبناللهعبدبنزيادعنتاريخه

فيوكيعقولالفتحمقدمةفيحجرابنروىوقديكذت)2(.أنمنأشرف!

فيلوكيعمختلفانحكمانفهاهنا.يكذبلاشرفهمع:أنهاللهعبدبنزياد

الله.عبدبنزياد

حجروابنالبخاريورواية.ثانيهماالكذتعنهوينفيأحاهمايكذبه

علماءأقوالىتؤتدهالأنهاالأصحأنهايظهرزيادعنالكذبنفيفيهاالتي

لممنهمأحدأفإنبالضعفزيادآاتهمواوإنفهؤلاءزياد،فيوالتعديلالجرح

وألحفظهبالضعفالراوياخهامبينشاسمعوبون،بالكذباتهامهعلىيتجاص

أحمد:!قال:للذهبيالاعتدالميزانفيجاء.بالكذباتهامهوبينلاختلاطه

فيوأقا،المغازيفيبهبأسلا؟معينابنوقالالصدقأهلحديثحديئه

1/69.السابقالمصدر)1(

.1218رقمترجمة3036/الكبيرالتاريخ:البخاري)2(
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أبووقال.بهيحتخلا:حاتمأبووقال.ضعيف:المدينيابنوقالفلا.غيىها

وقالبآخر.مقرونآواحدآحديثآالبخارفيلهروىوقد.صدوق:زرعة

نفسهفيهو:جزرةابنوقال.بالقوفيلي!س:قزةوقال.ضعيف:الثساثي

تقريبفيحجرابنأكدوقد")1(.المغازيفيأثبتهممنهولكنضعيف

تبيند!اذا")2(كذبهوكيعآأنيثبت"لم:فقالإياهوكيعتكذيبعدمالتهذيب

منالصالحينعدادفيلإدراجهمع!نىفلااللهعبدبنزيادحالمنهذا

لوكيع.تقليدآجولدتسيهرفعلكماالكذابين

النصوصتحقيقيعنيهمممنليسجولدتسيهرأنذلكفيوالسبب

.نظرهوجهةلإثباتيصخلمأوصخسواءنص!ىبأيغالبآويكتفي

)151

المدنسين:طبقاتبمعرفةجولدتسيهرجهل

جولدتسيهر:يقول

إلم!يدعوموقصفيأنف!همالمسلمون3التقايجذأنغالبآ!ويحدث

فييدئسونالذينأولئكوهماحترامآالزواةأكثيرعدالهمنالتحفتي

هـ(602)تيزيدبنهارونحذثوقد...اكتراثدونأحاديثهم

واحدباستئناءكذلسينالحديثروا؟كلكانبالكوفةإقامتهأثناءآنه

منرجالىيذكزأدطيكفيولكنقاسيآ،الحكئمهذاكانوربما.سماه

أ.المدلسينقوائمفيالثوريوسفيان،عيينةبنسفيانأمثالي

صهمةمنالزوا؟منأحدتئقملمإئهيقوذأنيريدبجولدتسيهروكأن

ممر.،الحلبيالبابيمكتة،الأولىالطبعة،البجاويعليتحقيق219/الاعتدالميزان:الذهبي1()

.المن!رةبالمدينةالعلميةالمكتبة،اللطيفعدالوهابعبدتحقيق1268/التهذيبتقريبحجر:ابن)2(
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بمعرفةجهلهثتمومنالتدليسبمعنىجهلهذلكإلىدعاهوالذي،التدليس

دونلرأيهللاحتجاجيسوقهاالتيالأمثلةوفساد،جهةمنالمدلسينطبقات

لىاليك.أخرىجهةمنبهاالاحتجاججدوىمدىلمعرفةفيهاالتالزيمجنأن

الشبهة:هذهعلىجوابنا

هما:اثنينبلالكوفةمحدثيمنفقطواحدآهارونبنيزيديستثنلمأ-

القاضي.النخعيعبداللهبنوشريك،كدامبنمسعر

:وجوهعدةمنالكلامهذاهارونبنليزيديسلملا2-

فيحجرابنقالكماالسابعةالطبقةمنوهو،كدامبنمسعرأنعلمناإذا)1(

وهو،اللهعبدبنشريكآوأن!155أو153سنةتوفيالتهذيبتقريب

دخلقدهارونبنيزيدفيكون178!أو177سنةتوفيالثامنةمن

الطبقةمنوهوهارونبنيزيدكانوئا.كدامبنمسعروفاةقبلالكوفة

بالكوفةحيآكدآمبنمسعرأدركوقد602،سنةماتوقدالتاسعة

جميعها.والتاسعةوالئامنةالسابعةالطبقةبرواةإذناجتماعهفيصح

الطبقاتهذهمنالكوفيينمنكبيرآعددأنجدالرجالكتبفيوبالنظر

الحمر:لاالمثالسبيلعلىومنهم،بالتدليسيئقموالمممنالثلاث

991(.)تالكوفيهشامأبوالهمذانينميربناللهعبدأ-

176(.)تالعزيزعبدبنقطبة2-

591(.)تالضبيغزوانبنفضيلبنمحمد3-

918(.)تالموصلقاضيالكوفيمسهربنعلي4-

16(.)تهالكوفيالصلتأبوالثقفيقدامةبنزائدة5-

002(.)تالرازيسليمانبنإسحاق6-

212(.)تالأنصاريليلىأبيبنعبداللهبنالزحمنعبدبنبكر7-
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167(.)تالأحمرزيادبنجعفر8-

254(.)تسمرةبنجابربنخالدبنسلمبنجنادة9-

21(.أ)تنجيعبنعطيةبنالحسن15-

402(.أو302)تالجعفيالوليدبنعليبنالحسينأ-أ

.الأسديبرمةبنقبيصةبنالليثبنقبيصة12-

عددأكبروهو.مدلسآوخمسونواثنانمائةالمذقسينالزواةمجموغإن)ب(

نصيحبكان.مراتبخمسيىفيجعلهموقدحجر.ابنالحافأعليهوتف

وثلاثينثلاثةوالثانيةمدلسآ،وثلاثينئلائةالمدثسينمنالأولمطالمرتب!

والخامسةمدتسآ،عشراثنيوالرابعةمدئسآ،خسينوالثالئةمدئسآ،

مدئسآ.وعشرينأربعة

يلي:كماالعددهذامنالكوفيينوحصة

الثالثةمنعشروثلاثة،الثانيةمنعشروثلاثةالأولمط،منمدلسينثلاثة

مدلسآ.وثلاثونستةومجموعهم،الخامسةمنوأربعة،الرابعةمنوئلاثة

العشرالزمنيةالطبقاتعلىموزعينوالثلاثونالستةهؤلاءكانياذا

رواةعدبكلفقطهميكونواأنيغقلولاحجر،ابنالحافأحذدهاالتي

فيبرواتهااجتمعقديزيدأنافترضالتيالثلاثبالطبقاتفكيف،الكوفة

بكثير.أولئكمنأقلقطعاهم؟الكوفة

بهاي!قملاأخبارعلسطحيةأحكامآيبنونأنهمكيفاللهيرحمكفتأقل

لهايأبهونولاعنهاويعرضون،صحيحةأخبارأترذونأنهمحينفيالعقل

يسوقونها.واهيؤيشتيما

عصرهفيالكوفةرواةعلىهارونبنيزيدحكمبصحةجدلآسقمنالو)ج(

يمكنلافرديةنظروجهةالحكمهذايبقى،منهماثنينإلأمدئسونبأنهم
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النقادف!نذلكعنوفضلآيغضاها.مايأتيحتىعليهاالاعتماد

أحاهمتقتلفقد،أنظارهملتقاوقيالمدلسينعلىالحكمفييتفاوتون

وعلىذلك،فيغيرهيتسامحولاثقيماعنإلأيدلسلالأنهالمدليرواية

الئدليس.بمطقتيحكمأنهعلىالكوفيينفييزيدحكملمجقلهذا

عصرهفيبالتدليسالكوفيينعكحكمهمنيزيداستثناهالذيشريكآإن)د(

المرتبةكذتسيمنحجرابنالحافأغذهوقدبالئدليس،أيضآوعتمقد

بالكوفيين.درايتهلعدميزيدحكمعكالاعتماديمكنلالذلك.الثانية

كبارمنوهماالمدلسينمعغيينةبنوسفيالقالثورقيسفيالقدكر3-

التدليسقبيلمنليستدليسهمالأنلهما،تجزحآيغذلاونقادهالحديثحفاظ

الفاحش.

علىالمدلسينجعلواكماأقسامعلىالتدليشالحديثعلماءجعلوقد

)1(.أخرىتارةالشيوخوفيتارةالإسنادفييكونوالتدليس.مراتبأوطبقات

منهيسمعهلمشيئآلقيئعمنالراوييروقيأنفهوالاسنادتدليسفأما

وهوالقطعتدليسالتدليسمنالضرببهذاويلتحق،ال!ماعمحتملةبصيغة

هذاومن.أنسعنالرهري:يقولبأنويكتفيالتلقيصيغةالراوييحذدتأن

العطف.وتدليسالتسويةتدليسالضرب

مابالتدليسويلتحق9:التقديسأهلتعريففيحجرابنالحافظيقول

موهمآ،الإجازةعنالإخبارأو،بالتحديثالتعبيرمنالمحذثينبعضمنيقع

منبالتدليسيوصفلمومنشيئآ.الشيخذلكمنسمعيكونولا،بالسماع

.1)2(.ال!ماععلىجمقتمحتملةبصيغةلقيهعمنروىإذاالثقات

بتحقيق.ر-143376/الأفكارتوضيح:الصنحاني1،223/الراويتدريب:السيوطي:راجع)1(

هـ.ا366الأولىالطبعةالحميد،عبدالدينعيمحمد

.القاهرة،الأزهريةالكلياتمكتبةثرا1صالتقدي!،أهل"تعريفالمدلسينطبقات:حجرابن)2(
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اسيممنبهيشتهرلمبماشيخهالراويتضصأنفهوالشيوختدليسىوأفا

شيخهلضعفذلكيفعلوقدغالبا،للتكثيرإيهامآنسبيماأوكنييماأولقبأو

)1(:مراتبخمقالمدلسينحجرابنالحافأجعلوقد.تققذةيمقخيانةوهو

.الأنصاريسعيدبنكيحىنادرآإلأبذلكيوصفلممن:الأ!لط

تدليسهوقلةلإمامتهالضحيحفيلهوأخرجواتدليشهالأئمةاحتملمن:الثانية

عيينة.كابنثقةعنإلأيدلسلاكانأو.كالثوريروى،ماجنبفي

فيهضزحوابماالأأحاديثهممنالأئمةيحتجفلمالتدليسمنأكثزمن:الثالثة

الزبيركأبيقبلهممنومنهممطلقآحديثهمرذمنومنهم،بالسماع

المكي.

بالسماعفيهصزحوابماإلأحديثهممنءب!ثييحتبئلاأنهعكاتفققن:الرابعة

الوليد.بنكبقتةالضعفاءعلىتدليسهملكثرة

ضزحواولومردو؟فحديثهمالتدلي!سوىآخزبأميرضغ!قن:الخامسة

لهيغة.كابنيسيرآضغفهكانمنيؤثقأنإلأبال!ماع

وهومنهماالأؤذلأنإلألشيءلاتدل!يهماالأئمةاحتملإذآفالسفيانان

تقريبفيحجرابنفيهقالحتىالحديثفيإمامآالئدليسقليلكانالثوري

فقدعيينةابنوهومنهماالثانيوأقا.التقليليفيدوهذادلس!ربما9:التهذيب

.الثقاتعنيدل!ىكان

المدلسينزمرفيالجليلينالإمامينهذينبحشرهجولدتسيهرومصيبة

سواء.التدليسيمراتبكلأنيظنآنهإلم!ترجعتدليسهمامرتبةبياندون

.78-السابقالمصدر(1)
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!11(

المدؤنة:الصئحفبعضصخةجولدتسيهر!طعن

التدوينمسألةعنخاصآفصلأأفردقدجولدتسيهرأنمنالرغمعلى

مصادرفيبالتشكيكولولعهالتأليففيمنهجهلفسادفإنههذا،كتابهفي

الفرصةلهغئتكقماوالكتابةالتدوينعنيتحذثيفتألاالإسلاقيالتشريع

بعضفيبعقاقوالهسمعناوقد.كتابهفصولمنفصلأيفيالمقالملهوسنح

الذيكتابهمنالسابعالفصلفيشتفغلوكذا،الأولالفصلفيالصحف

(.الحديث)تدوينعنوانيحمل

فيفقطيكنلمالاختلاقأوالوضغأنفيزعمالكزةيعيدهناوهو

التبيئ.إلم!المنسوبةالمدؤنةالصحفإلم!تجاوزهابلالشفهيةالأحاديث

وهي:مختلقةأنهااذعىصحصثلاثإلىأشارذلكزعمهعليذللوحتى

الجاهلية.فيوربيعةاليمنبينغقذجف!كتاب)أ(

الصديقبكرأبيكتاب:وهماوالغنمالإبلزكاةبأحكاميتعلقانكتابان)ب(

.الخطاببنعمروكتاب

نصهذكرناوقدوربيعةاليمنأهلبينأئيرتمجاهليحلففهوالأولفأما

121(.)رقمالهامشفي

لكيإحياءهاليمانيينمن،خراسانمنسئدوهو،الكرمانيأرادوقد

.خراسانأميرالليثيسياربننصرضدونصرتهمكانفتهإلمطربيعةيستدعي

علىبهالاستشهاديصخفلا!ي!ربالئبيئلهصلةلاواضحهوكماكتابوهذا

النبوية.والوثائقالضحفتزييف

إلىوجههلمامالكبنلأنسكتبهالذيالصديقبكرأبيكتابوأما
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أخرجه:.فيهشكلاصحيحكتابفهوزكاتهاعكالبحرين

هي:صحيحهمنمواضععدةفيالبخاري-

باب،متفرقبينيجمعلاباب،الزكاةفيالعرضباب،الزكاة)كتاب-أ

صدقهعندهبلغتمنباب،بالسويةبينهمايتراجعانف!نهماخليطينمنكانما

(.هرمةالصدقةفيتؤخذلاباب،الغنمزكاةباب،مخاضبنت

(.يتراجعانفإنهماخليطينمنكانماباب،الطعامفيالشركة)كتاب-ب

أسطر(.ثالثةالخاتمنقشيجعلهلباب،اللباس)كتاب-ج

(.مجتمعبينيفرقلاوأنالزكاةفيباب،الحيل)كتاب-د

وخاتمه.وعصاهالئبيئدرعمنذكرماباب،الخمسفرضهـ-)كتاب

(.السائمةزكاةباب،الزكاة)كتابداودأبو

(.القمزكاةباب،الإبلزكاةباب،الزكاة)كتابالنسائي

سن(.دونسنآالمصدقأخذإذاباب،الزكاة)كتابماجهابن

بنمحمدطريقمنماجهوابنالبخاريأخرجههذالأنسبكرأبماوكتاب

أنسبناللهعبدبنثمامةحدثني:قالأبيحدثني:قالالأنصاريالمثنىبنعبدالله

البحرين.إلىوخههلماالكنابهذالهكنب!عنهبكرأباأنحدثهأنسآأن

منأخذت:قالسلمةبنحمادطريقمنوالنسائيداودأبووأخرجه

اللهفرسولخاتموعليهكتبهبكرأباأنزعمكتابآأنسبناللهعبدبنثمامة

سلمةبنحمادحدثنا:فيهبل)زعم(لفظةالنسائيعندوليسمصاقابعثهحين

بنأنسعنمالكبنأن!بناللهعبدبنثمانةمنالكتابهذاأخذت:قال

إلخ....الصدقةفرائضأنلهمكتبيقالصكبكرأباأنمالك

وابنوالبخاريالنسائيأخرجه9:قالحيثالمنذريالحافظوهموقد
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منأخرجهالنسائيلأن.".ثمامةعمهعنالمثنىبناللهعبدحديثمنماجه

آخرونجماعةالأربعةهؤلاءغيرأخرجهوقد.رأيناكماسلمةبنحمادحديث

مثل:،السننأصحابمن

طريقين.منأخرجهوقد(.الزكاة)كتابسننهفيالدارقطني

بنحمادطريقمن:والثاني،المثنىبنعبداللهبنمحمدطريقمن:الأول

!.ثقاتوكلهمصحيحإإسناد:إسنادهفيويقول،سلمة

فرضكيفباب،الزكاة)كتابالكبرىالسننفيوالبيهقي

(.الصدقة

المثنى،بنعبداللهبنمحمدطريقمن:الأول.طرقثلاثةمنأخرجهوقد

أخبرنا:ص!اسناده.أيوبطريقمن:والثالثسلمةبنحمادطريقمن:والثاني

أبوأنبأناأحمد،بنبشرسهلأبوحدثنيالهرجاني،المعروفأبيبنالحسنأبو

عندرأيت:قال،أيوبحدثنازيد،بنحمادحدثنا،الربيعأبوحدثنايعل،

بعثهحينمالكبنلأنسالصديقبكرأبوكتبهكتابآأنسبنعبداللهبنثمامة

التبيئ.خاتمعليهالبحرينصدقةعل

أحمدبتحقيق184()2/داودأبيسننمختصرفيالمنذريالحافظذكروقد

جهةمنثابتأنسحديث:الشافعيالإمامأوقال:الفقيوحامدشاكر

نأخذإ.وبهيكقهاللهرسولعنوغيرهسلمةبنحماد

:الخطاببنعمركتاب

أخرجه:فقدالزكاةفيالخطاببنعمركتابوأما

طريقمن(الغنمزكاةباب،الإبلزكاةباب،الزكاة)أبوابالترمذيأ-

كتب!اللهرسولأنأبيهعنسالمعنالرهريعنحسينبنسفيان

قبضفلما،بسيفهفقرنهقبضحتىعمالهإلم!يخرجهفلمالصدقةكتاب
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منخمسفي:فيهوكانقبضحتىوعمرقبض،حتىبكرأبوبهعمل

...شاةالإبل

حسينبنسفيان:طريقمن(السائمةزكاةباب،الزكاة)كتابداودأبو2-

الصدقةكتابيك!اللهرسولكتب:قالأبيهعنسالمعنالرهريعن

وأخرجهنفسها،الترمذيطريقوهي..قبضحتىعمالهإلىيخرجهفلم

هذه:قال،شهابابنعنيزيدبنيونسعنالمباركابن:طريقمنأيضا

عمرآلعندوهيالصدقةفيكتبهالذيع!هاللهرسولكتابنسخة

علىفوعيتهاعمربنعبداللهبنسالمأقرأنيها:شهابابنقال.الخطاب

عبدالعزيز..بنعمرانتسخالتيوهيوجهها

:وسنده(الغنمصدقةباب،الإبلصدقةباب،الزكاة)كتابماجهابن3-

ابنثناكثير،بنسليمانثنا،مهديبنالزحمنعبدثناخلف،بنبكرثنا

.الصدقاتفياللهرسولكتبهكتاباسالمعن،شهاب

من(الإبلزكاةفيوباب،الغنمزكاةفيباب،الزكاة)كتابالدارمي4-

!ي!التبيئأنعمرابنعنسالمعنالرهريعنحسينبنسفيان:طريق

مالك،السننأصحابمنهؤلاءغيروأخرجه..الصدقةكتب

والبيهقي.،والدارقطني

الكتابين:هذينفيللطعنبجولدتسيهردفعتالتيالأسباب

:أمرانذلكإلىدفعهالذي

)زعم:قولهفيهاجاءبكرابيلكتابسلمةبنحمادروايةأن:الأول

يشكحمادآأنذلكمنففهم.للشكمظنةجولدتسيهرعندهذهوزعم(ثمامة

ذلك:عنوجوابنا.بكرأببكتابفي

معوالقؤلىبتقؤلي،الباطلواعتقا؟بالشيء،العلم4اذعاهوالرعتمأن
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رقمالهامشفيأثبتناهكماقال،تعنيفزعم.القولبمعنىيستعملوقد،الظن

إلأتعنيلاحمادروايةفيهناوهي)1(.كلياتهفيالبقاءأبيعننقلآ)132(

غيرها.فيتردولمداودأبيسننفيإلأ()زعملفظةتردلمإذ،القول

.والمعاندةالغتتولكنه،إليهأشاروقدالمعنىهذايجهللاتشهروجولد

منثماقةكتاتيوثقواأنحاولواالمسلمينالمفشرينإنتسيهرجولدوقول

يقللمأنهمنالزغمعل-سلمةبنحمادلأن،صحيحغيرهذهالنظروجهة

تابعهوقدثمامةعنبالروايةينفردلمداود-أبروايةغيىفيثمامة)زعم(لفظة

راينا.كماالمثنىبنعبداللهفيها

مختلفةفوجدوها،الماشيةزكاةأحاديثفينظرواالمسلمينأن:الثافي

فيبعدفيمارووهاالتيالكتببهذهفاستشهدوا.ثابتةأحكامآوليست

ذلك:عنوالجواب.أحاديث

؟.الماشيةزكاةقيمةفيهااختلفتالتيالأحاديثتلكهيأين)أ(

متفقةأنهايجدحزمبنعمروكتابوعمربكرأيكتابفيالناظر)ب(

كتابفيالبقرزكاةزيادةمعوالغنمالإبلزكاةقيمةفيتمامآ

.حزمبنعمرو

وهيصغيرةجزئيةفيإلأالماشيةزكاةقيمةفيالمسلمونيختلفلم)ج(

كلوفيحفةخمسينكلفيهلوعشرينمائةالإبلعددتجاوزإذا

خمسكلفيجديدمنبالغنمالفريضةتستقبلأملبونبنتأربعين

رواياتإحدىفيإلأالفريضةلإعادةذكريأتولم.شاةالإبلمن

مصنفهفيشيبةألىابنأخرجهاالتي!هطالبأبيبنعليحديث

فيسلامبنالقاسمعبيدوأبو29()4/سننهفيوالبيهقي11()3/

.النوويشرحمع1.45/مسلمصحيحمقدمةكذلكانظر)1(
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عنسفيانعنسعيدبنيحى:طريقمن452()ص()الأموال

علىالإبلزادتإذا9:قالعليعنضمرةبنعاصمعنإسحاق

".الفريضةبهااستوفتومائةعشرين

عنمريمأبيبنوزياد،عبيدةأبيعنخصيفعنالطحاويروايةوفي

!.بالغنمالفريضةاستقبلتومائةالعشرينبلغت"ف!ذا:قالمسعودابن

ابنعلموقوفةكونهاعنفضلآانقطاعفيهاهذهالطحاويورواية

البيهقي.ذلكعكنئهوقدمسعود

الذيأحدهمامختلفينبوجهينرويفقدطالبأبيبنعليحديثوأما

اختلفأنهإلأحسنه3إسنا(:)الدرايةفيحجرابنالحافظفيهقال:ذكرناه

عدمفيوعمربكرأبيكتابلروايةموافقالثانيوالوجه.إسحاقأبيعل

وذكر.سننهفيالموافقةالروايةهذهداودأبوأخرجوقد،الفريضةاستئناف

منعشرالثامنالوجهفي(والمنسوخالناسخفي)الاعتباركتابهفيالحازمي

يختلفلموالثانيفيهالروايةاختلفتقدالحديثينأحديكونأن:الترجيحات

فيه.يختلفلمالذيفيقدمفيه

اللهورحمجولدتسيهر،إليهذهبماغثاتةلناتيضحهذامجموعمن

:قالالذيالشاعر

كذبوايعملوالمهـانأذيعشرآعملواوانيخفوهالخيريعملواإن

آخر:وقول

بحجرغلامفيهرمىأنزاخرآأمسىالبحريضرما

:المقامهذافيالكلامخاتمة

أمور:عدةعلىالتنبيهمنبدلاوأخيرآ،

الروايةبطرائقنبيهمآثاريحفظواأناستطاعواالذينالأوائلالمسلمينإنأ-
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كتبهمايحفظواأنعندهملأيسروعناءمشقيمامنذلكفيمامعالشفهية

الوحيلكتابةسواءلذلكاتخذهمكتاببواسطةصحيمننبئهم

الأحكامبعضلكتابةأو،والقياصرةالملوكإلمطالرسائللكتابةأو،المنزل

.الزكاةكتبفيرأيناكماالشرعية

دونعمر،وكتاببكرأوكتابأي،الكتابينلهذينالصحابةقبول2-

التاريخلنالحفظههذاأنكرمنمنهموجدولوصحتهما.علىدليلإنكار،

أمرفبقيذلكعلىأجمعواولكنهم،ذلكمنأدنىهومالناحفظالذي

هذا.يومناوحتىالزمانذاكمذبهومعمولآمحفوظآالسائمةزكاة

سذجقومالمسلمينإنلقارئهيقولأنإليهذهببماجولدتسيهريريد3-

كذلكالأمروليس.نبيهممنأنهعلىضعليهميغزماكليقبلونبسطاء

غقبح،الئبيئكتبمنأنهعلىإليهميخرجكتابأييقبلونلاالمسلمينلأن

فينجحفما،الصارمالنقديالمنهجفيهويعملونفيهايدققونكانوابل

الذيالكتابذلكعلىمثالآأذكرأنوحسبيفلا،صهالاقبلالاختبار

وقدخيبر.أهلعنالجزيةوضع-لمجب!التبيئأنفيهذكرواوقداليهودزوره

ولولالمرتاب،ريبةبعدهايبقىلاوجوهعشرةمنالمسلمونالعلماءكذبه

أولئكيدعيهمافسادعلىبينآدليلأجميعهالسقتهابذلكيسمحلاالمقامأن

الصحيحفيالمنيف)المناركتابفيالقارىءولينظرها،الأفاكون

)1(.الجوزيةقيملابنوكلاهما(الذمةأهل)أحكاموكتاب(والضعيف

يكفففلا،تؤدةأوتريثدونمنالأحكاميصدرجولدتسيهرهوهذا

:الطرماحبقولتأسىفهلا،والأوهامبالظنونويكتفيالتحقيقعناءنفسه

بحلبالمطبوعاتمكتةثرغدة،ابوالقاحعدغقيئاا-2030صالميفالمنار:القمابن)1(

دثق.،الأولىالطبعة،الصالحصبحيد.بتحقيئ1/6-7الذمةأهلوأحكام0791
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تعئتإذاالسؤاذأدعولا

علمياستيقنتإذاوينفعني

المشكلاثالأمورمنعلي

البيناتعنديالشكوأقوى

)12(

والعباسيين:الأمويينالخلفاءقصورداخلوالمجوناللهوحياة

بالدين،كثيرآيعبألادنيوكيئحكمبأنهالأموئالحكتمجولدتسيهريصف

شأنشأنهمالعباسيونالخلفاءيسلملمد!اندينيحكمالعباستئالحكتموأن

أيضآوصفكما.قصورهمداخلوالمجونالعبثحياةمنالأمويينالخلفاء

يتلففهاأمثلةذلكعلىويسوق.ذلكشابهوماللغناءوسماعهمشربهممجالق

الفرجلأبي()الأغانيككتابالتاريخفيأصحابهايصتفهالمكتبمن

نقلإلأهمهمليسمتحاملونمستشرقونأتفهاكتبمنأوالأصفهافي،

)تاريخككتابالتاريخفيبهايغتذلاكتبمنالتالفةوالأخبارالشبهات

كريمر.فونلألفردالخلفاء(حكمتحتالثقافيالشرق

لماحاللا!3ء5"س!أث!ح4ح4س!3هأعحكمأوللماولس!434س!+حث!،اأءمول

إنهحتىجولدتسيهر،فيكريمرأثركيفالدراسةهذهمقدمةفيرأيناوقد

(8091-)7.9184هول3ولحلايبتزغفيالدراسةفيالقديمصديقهإلىكتب

:يقول،نفسهإلم!الأصدقاءأقربأحدوهو،الروسيةالعربيةالدراساتمؤسس

حقلفيتجريالتيكتاباتهيخأأثرتالذيالشخضفقدتكريمر"بموت

دراساتنا،كتاباتهأنعشتلقد.البحثفياستمراريفيوساهمتدراساقي،

لكونهالتنويهيستحقوهو.الإسلاميةالدراساتفيجديدآعصرآوافتتحت

نأيمكنالذيوالدرس.العظيمدوزيقبلعملهعكشخصيتهطبعمنأؤل

الأمور،)1(.توافهعنالنظرنصرفأنمنهنتعلمه

"للاله!!651.00،2291،140-73،علأ!مما،91و؟.622.0.ولهمحأ؟77(1)
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ذكر:مابعضفيهناجولدتسيهرنناقشأنولنا

لادنيويحكمالأمويالحكتمأندعوىفسادسابتيموضعفيبتناقدا-

.هناكبيناهماوحسبنا،بالدينيعبأ

ذلكمعتظلولكنها،الحقبتينهاتينفيالتجاوزاتبعضهناكأنننيهرلسنا2-

منفليسالعصر،كلعلىلتن!جمتتعميمهاتمخلافردتيماسلوكييماتجاوزالب

لأنوفحورويخ!تيخميرعمرالأموئالعصزإنمثلآ:نقوذأنالإنصافي

لأنؤدغاررمجونيعصزالعتاستئالعصزأنأووكذا،كذافعلالواليفلانأ

.والشرابالطزبمجال!قيحضرونكانواالعباسيينالخلفاءبعق!

عندإلأتحدثلم-ضختإن-التجاوزاتهذهأنيلاحأالمذققإنثم

الأممتاريخفيالباحثينآراءمعيتفقوهذانجمها،وافولالذولةتدهور

ثمالعنفوانتبلغحتىفتيةتشمتثمطفلةتبدأالحضارةأوفالأمة.والحضارات

الأموييندولتيعكيصخوهذا.فتفنىفتشيخفتهرتمالكهوليمابمرحليماتمر

معآ.والعباسيين

يتفطنلموإذا،المراجععلهـاحالاتهنقلهفيأمينآجولدتسيهريكنلم3-

نف!يمه.الزقيفيقطعأسيقعفهوبتص!تقحآفيتابعهلذلك"القارى

فعلآعليهبرهناماوهو-التقلفيمأمونيغيرجولدتسيهرأنصخوإذا

القارىءننبهأنوحسبنا،بهللاحتجاجمعنىفلا-سابقةكثيرةمواطنفي

نيتهم:وفسادالئاسهؤلاءأمانةمبلغعلىالكريم

جولدتسيهر:تحريفاتبعضعلىأمثلة

تسيهر:جولديقول)أ(

هذاعليهيدذالذيالزياءهذاعنيغفلوالمأناس!هناك"وكان

التيالذينيةالحالةوص!الذيالثوريسفيانأولئكومن،السلوك

-025-



فيها:قالالرشيدهارونإلمطوجههاصريحةرسالةفيالذولةبهاتمز

!.الشارتويحدونالخمز-البلاطورجالالخلفاءأي-يشربون

الثورقيعبارةبهايشرخأنجولدتسيهرأرادالتيالاعزاضيةوالجملة

يتهتمأنهوجولدتسيهرهمكلإذ،الأصليالنم!فيعليهايدلماهنالكليس

حياةفيجاءكماالتمئ!تأقلناولو.الإسلامعلماءكبارأحدبكلامالزشيذ

نألوجدنابمصر(ا569سنةالحلبيالبابينشر،الثالثةالطبعة143)2/الحيوان

أجنادعلىويعود()همتقديرهجوازآمستزضميو()يشربونفيالفاجمل

الخلفاءمنسبقهمنعلىأوالرشيدهارونعلىألبتةيعودولاالرشيدهارون

القارىء.بهيوهتمأنجولدتسيهريريدكما

:للدميريالحيوانحياةفيكماوالنمق

واعلمجلبابآ.وللبلاءتجوابآللمسأليماوأعذمئرزكهارونيافشذ..."

علىقعدتهارونيا...نفسكفياللةفاتتي،العدليديبينستقفانك

بزببالحجبيماوتشتهتبابكدونستورأوأسبلتالحريزولبستالسرير

التاسيظلمون،وستركبابكدونالالققةأجنادكأقعدتثم،العالمين

الرافط،ؤصعذونؤيرنونالشارت،ؤصمحذونالخفزؤي!ثزبونولإلئصفون،

."...ال!ارقؤتقالعونوت!يرفون

جولدتسيهر:يقول()ب

الخمزأصحابهيشرببينماذؤاد:"أبيابنيهجوالشعراءأحدإوقول

القرآنكانإذامامسألةيناقشونكانواالأولم!الفجرساعاتإلم!

أوردهاالتيالمذكورةالأبياتإلمطوبالرجوعمخلوقآ"اللهكلاتم

لشربهمذكرآفيهانجدلمللبحتريوهيالخلفاءتاريخفيالسيوطي

ذؤاد:أببابنوذمالمتوكلمدحفيالبحترييقولالخمر.
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القرآنخفتنفيالخوض!أطالوابليلاصطحبواأصحابهإذا

إذا:والمعنىصاحبآ.بعضآبعضهمواتخذترافقوا،أيواصطحبوا:

هذاتفقمولاخمير،علىكاناجتماغهمأنذلكيستلزمولا.بليلاجتمعوا

أفهملأنهجولدتسيهرإلأالفهتم،للعربيةقليلآولوحطآأوي!قنالفاليذالمعنى

منا!العربللغة

جولدتسيهر:يقول()ج

داخلحتىممكنآالخمرتعاطيكانأميةبنيخلفاءعهد"وفي

)النجومكتابوهوعنهتقلالذيالمصدرإلىوبالرجوع!.المسجد

فييضفونالتاس"وكان:يذكرالمحاسنأباأننجد(الزاهرة

الفحئاعوكان-المسجد-أيبنائهمنقز"فرغحتىالعسلقيسارية

الخمرفي!ثربوالطبولوالرموربالخموردغاالبناءمنانصرفواإذا

يقمتنمسجل!فيال!ثراتالرجليتعاطلمإذآ"الليلطولالمسجدفي

تغا،اللهاسمفيهيذكزلمبناءفيولكنالجماعةفيهوتنعقاالئاسفيه

كيفأخرىجهةومن،جهةمنهذا.اسمهإلأالمسجدمنلهوليس

كلعلىوحدهصاحبهاعنهاي!ألالتيالفرديةالحادثةهذهنغفم

إنفنقولذلكمنشيئأالتاريخلنايحفظولمتتكزرلمأنهامعالعصير،

أمية.بنيعهدفيممكنأمرالمساجدفيالخمورتعاطي

قصورهمداخلالخلفاءحيا؟وص!فيعليهااعتمدالتيمصادزهإن4-

كتابوهما:منها،اثنيننذكرأنوحسبناعليها،يعتمدلاسقيمةمصادر

كريمر:لفونالثقافيالشرقتاريخوكتابالأصفهاف!الفرجلأببالأغاني

الأصفهافيفرجلأب)الأكاني(لكتابالتاريخيةالقيمة)1(

أدبكتابولكنه،التاريخفيكتابآليسالكتابهذاأناللهيرحمكاعلم
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الغنائي.الأدبوهومنهمحددجزءفيبل

المشتغلونالإسلام4علمايفهمولم،التاريخفيصتفهأنهصاحبهيذعولم

التاريخيةالأخبازعنهينقلونلاهمولهذا.ذلكالفنونمنوبغيرهبالتاريخ

تتخققولا،كتابهفيتير؟قدالتيالتاريخيةالزواياقييتابعلاصاحتهأنليقينهم

.مصادرهصحةمن

ومستشرقوهالغرب2علماأخذعندماالأتاريخيةقيمةللكتابتظهرولم

الأخبارمنخصبآمرتعآفيهؤتجدواحيثتاريخنا،صياغةلإعادةعنهينقلون

الكتابمنطائفةحذوهمخذاثم.هوعظماةالإسلامماضيئتشؤهالتيالتالفة

العربيةالمكتبةفأغيرقت،حتيوفيليبزيدانجورجيرأسهموعلىالعرب

مواخيروكأنهاالخلفاءقصوزوصؤزت،وأهقهالإسلامتشينبمصتقاقي

وكأنهمالأياممنيومفيالعالمنص!فتحواالذينوالخلفا"والفجور،للذعارة

لأموروالمديرينجنودهمقادةوأن،عاهراتبغايانساءهموأن،فاسقونزناة

والوايغ.التاريخيكذبهماوهوايخضيانمنجماعةوكأنهمالمسلمين

نفسيآإسقاطأالأليستوأهقهالإسلامبهاينعتونالتيالأوصالتوهذه

نإثموانسفت".بدائها!رمتني:المثلفيجاءكماولكن،همأحوالهمعنيغتر

الفرجأببمننقديآمومقآوالروايةبالتاريخالمشتغلينالإسلاملعلماء

وهذا."شيعي221(:)4/الميزانلسانفيحجرابنيقول.نفسهالأصفهاني

فيكماالئوبختيفيهويقولوأخبرناأ،بحدثنابأعاجيبيأتي.أقيريفينادر

شيئآيشتريوكانالتاس،أكذتالأصفهانيالفرجأبوإكان:السابقالمصدر

منهاإ.كلهاروايتهتكونثمالضح!منكثيرأ

يوثقلاومثله.يتشيع"وكان024(:6/)المنتظمفيالجوزيابنفيهقال

وربماالخمر،شرتوجمؤنالم!ق،عليهيوجمببماكتبهفييصزحف!نهبرواياته

ويحيابالجفمانمولعآللخمرشربهمعالفرجأبووكان".نفسهعنذلكحكى
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منتتبرمونممنوكان،ونثرهشعرهفيتلكمجايشهؤيضفالمستهترينحياة

فلاأخلاقههذهكانتومن.شعرهفيذلكذكروقدبهؤتصيقونرمضان

الحرائراعراضمنوالئيل،منهموالحطالزجالأقدارفيالطعنالأمنهينتالر

ينظرلأنهالأصفهافيمثلمنذلكيستغربولا،شرفهنفيوالغمزالمصونات

مثله.فيخالهمعيوبهبعينالتاسإلى

كريمرلفونالخلفاءحكمتحتالثقافيالشرقتاريخكتاب()ب

:عنوانتحتم1875سنةالألمانيةباللغةالكتابهذاطبع

لأولنكليزيةلااإلمطوترجمولاولشهح!33"حء"ححأ3!4أعهأولح3ولس!4ا!"حا+س!م

فيا779سنةالزجمةهذهطبعأعيدثمبالهندكلكتابجامعةأ029سنةمرة

هنديكاتببترجمتهقاموقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنسلفانيافيلادلفيا

الكتابقراءةفياعتمادناكانالترجمةهذهوعلىخودابخشالدينصلاحيدعى

بالألمانية.الأصلفيصاحبهوضعهالذي

المستشرقينعندوهو،موضوعهفيكيمتماأخطيرمنالكتاثهذاويغذ

مكانةيتبواهذايومناحتىمؤئفايزالولابها.العنايةتجدرالتيالكتبمن

الأستاذوصفهوقد،الشرقيةبالذراساتالمشتغلينكباربينمرموقة

والسياسيةالاجتماعيةالإسلامقضايادزسققنأنصف"إئه:بقولهخودابخش

")1(.والفقهيةوالأدبيةوالاقتصادية

هذابهيصفهالذيل!نصافأثرآيرىلابعمتيالكتابهذافيوالئاطر

وتأثره،منهيأقيبمامأخوذيبدو،كمابالغربكنمهرشرقيئرجلوهوالمترجم

المقدمةفيدمشقفيصفإليهيذهبماإلىيذهبفهوظاهركريمرفونجمفرد

وأن،الموسيقىومركزاللذائذ،وبيت،المتعةاموطن:بأنهاترجمتهبهاصذرالتي

!.فحسباذعاةأوذريعةإلأليسالذينوأن،المتعةمندؤاقيمافيتدورفيهاالحياة

حكل!)،3ء+؟،حء+هول،س!4+لا3أفىعء41أ"ه3،".ا..3+حمأ!لا6لهـالا4كاةول3،ل!ا؟اءه.س!،ا(1)
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جزءفيالإنكليزيةإلم!ممزجماجمعهما،جزئينفيالألمانيةفيالكتابويقع

الثاني،الجزءمادةبهااستكملوالحواشيالذيولمنمجموعةمع،ضخمواحل!

وهي:،رئيسةفصولثمانيةفيوجعله

فيالسياسيةالمؤسسات،المدينةفيالحياةملك،إلمطوتحولهاالخلافةظهور

الإسلامية،الدولةنظام،الحكومةتطور،الأمويوالبلاطدمشق،السنةعهود

)1(.وتطورهالإسلاميالفقهأصل،للخلافةالعسكريالنظام

المتصل(الأمويوالبلاط)دمشقعنوانيحملالذيالفصلفيوبالتظر

كتابعلىكليأيعتمدكريمرأننجدالخلفاءقصورداخلالحياةبموضوع

ذكرهمزوقدمجهوللمؤلف(والحدائق)العيونوكتاب،الفرجلأبي()الأغاني

الأنبذةوصففيالسرور)قطبيسمىكتابومخطوط،سابقموطنفي

القيمةقليلقبلعرفناوقدمنها،استقىالتيمصادرههيهذهوالخمور()2(.

لمؤلفأنهفحسبه(والحدائق)العيونكتابأما.الأغانيلكتابالتاريخية

ونشرأجزاء،بضعةفيوطبعخويهديالهولنديالمستشرقبنشرهاعتنىمجهول

متحاملمؤلفهأنوالظاهر.السعيديعمرالأستاذباعتناءدمشقفيذلكبعد

مناقتهمتطضقوأنمثايتهميتشقطأننفسهعكآلفكأنهالأمويينعلجدأ

القاسمبنإبراهيمإسحاقلأبفهوالأخيرالمخطوطوأما.ذلكوسعهما

الأمثلةمنكريمرفونيجدولا.التاريخفيصاحبهيجعلهولمالقيروانيالكاتب

زمنالخلفاءبلاطداخليجريماغيردمشقفيالحياةلوصفوالشواهد

حياةمنيجدولاقتذكر،الخلفاءحياةغيردمشقفيحياةلاوكأنه،الأمويين

التيالزاثبمجلةالمنثورةالإسلاميالفقهفيكريمرفونلآراءالمطؤلةالنقدئةدراشناراجع)1(

الماجدجمعةمركزيصدرها

الزركلي:عندترجمتهانظر.بالرتيقالمعروفالقيرواقالقاسمبن)براهيمتأيفمنمطبوع)2(

وما،المخانالشعراءأخبارفيكابوهو287.ا:الأدباءمعجم:وياقرت37،:االأعلام

والأنبذة.الخمورفيشحرمنقالوه
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الشرابمعاقرةكيرلهؤلاءفضيلةلاوكأنه،والمجونالفسقحياةغيرهؤلاء

الغوافي.ومجالسةالفجارومنادمة

القصور:حياةوصففيالفاسدةاختياراتهبعضوإليك

يتسلىكانالحريممنب!مرأةبعثيزيدبنالوليدأن)915(:صفيجاء

عنه.نيابةالصلاةفيالمسلمينلتؤمبردائهمتلفعةوهيالمسجدإلىبها

تنطلياننستبعدولكننا،ومجونهلفسقهالوليدمنذلكنستبعدلاونحن

.امرأةأمرجلآإمامهمكانإذامايعرفونفلاالمسلمينعلىالخدعةهذه

بنيزيدصورةيشؤهونالدمشقيينالكتات)إن)163(:صفييقول

الزغموعلى(.واضحةمبالغةفيهاعنهرواياتهممنالكثيروإنمعاوية

الأمويينعنكتبواالذينأنتجاهليستطيعلاإنه9:يقولكريمرأنمن

علىالاعتمادالخطورةومنالعباسيالعصرفيعاشوامؤرخونهم

رأيه:علىلأنهأولئكمنويستثنيهالمسعوديعنينقلفهوأرواياتهم

مدزبآكانمعاويةبنليزيدقردقصةيسردثم(.متحاملغيىنزيه)كاتب

قدقيسأبوواسمهالقردهذاإن"ويقالكريمر:يقول.الأتانامتطاءعلى

كثيرآلذلكيزيدالخليفةفتأثر.ف!اتعنقهفاندقتظهرهاعنبهرمت

ينقل"الإسلاميةال!ثريعةحسبدفنهثم،رسميةجنازةمراسملهوأقام

المسعوديرواهالخبروهذاالسرور.قطبمخطوطمنالخبرهذاكريمر

الزيارةهذهأنويبدو،الشريعةحسبالدفنولاللجنازةذكرفيهولي!

المطبوعة.النسخةفيعليهاأقفلمدانفقطالمذكورالمخطوطفيموجودة

بالنزاهةوصفهالذيالمسعوديروايةعنديق!أنبكريمرأؤلىوكان

كريمرعندالمسألةأنالطاهزولكن.غيرهإلم!يتعداهافلاالتحاملوعدم

التشويه.فيإمعانهيمابقدرالمؤزخبنزاهةضقةلهاليس

الخلفاءبناتبالأميراتالشعراءغرامعنيتكلم)166(صفي
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عاتكةمعمنهكانوماذهبلأبيقصةفيجكي،وزوجاتهنوأخواتهن

معاوية.الخليفةأخت

فيحكيملقتي،خبرأوتالفيماقضيماكلالأغانيمنكريمريتلقفوهكذا

وضاحغرامفي!(به)وناهيكالملكعبدبنالوليدزوجةوقعتكيف

فعلممخدعها.إلىيتسقلكانأنهبهاشغفهبلغحتىحئآبهاهاموكيفالشاعر،

نإ!شيبلغناإنه:وقالفيها،وألقاهعميقةبئرآلهوحفرمرةذاتالوليدبه

كانوان.الدهرآخرإلم!أثركوقطعناذكركودفئا،ودفتاككفتاكفقدحقآكان

38(.6/)الأغاني.ذلكأهونوماالخشمتدقتاف!ناباطلآ

:وجوهعدةمنالتالريكذبهالخبروهذا

مختلفبشكلالخبررواييما3ؤتغذ،متعددةبصورةالخبزالأصفهافطروى-ا

اضطرابها.علىتاذ

)الأغافيالشعوبيةزنادقةإلىوينسبهالخبر،فينفشهالفرجأبويشذ-2

وبناتبأزواجالتشبيبفياليمنلوضاحتروىالتيالأشعارأغلحب-3

يرويهماومنها،ظاهر!عليهالانتحالعلامةوبعضها،منحولةالخلفاء

أمسكلكنه،بقتلهالوليدقهئمالبنينبأئمشببوضاحآأنمنالأصفهاني

عبدبنعمرزوجفاطمةاختهإلىالبنينأتمتعذىأنهبلغهحتىغيظعن

فيها:فقالالعزيز

تغلقاوالجييقةالجييقيمااختتجذقاوالجييقةالجييقيمابنت

بأنوضاحعلمكيفإذ،البيتهذافيظاهرالانتحالأنيرىوالمدقق

ولمالوليدزمنفيهوماتوقدالعزيزعبدبنعمرالىسيؤولالخلافةأمر

قبلها.سليمانخلافةحتىولاعمرخلافةيدرك

-257-



الخلافةقمرداخلالخليفةزوجمخدعإلم!أجنبييتسقلأنيغقلكيف-4

إلمطعابثتسلللوأنهحينفي،ورماحأسنةالشاعر:يقولكماودونها

قاالخبزهذايكذبألاثم.أمرهلافتعخالتاسعامةبيوتمنبيت

ذإخلدونابناللهورحم.الشرفيعنودفاعيخيز؟منالعربعنعيرت

ؤضجيما.علاماقيمنأحوالهممنوالمعهوبالئاسلطبائعالخبرمخالفةغذ

الذيكريمرلفون(الثقافيالشرق)تاريخكتابفيجاءمابعضهذا

صورةفيالقصورحياةلنايصؤرلأنهقراءتهعلويحثناجولدتسيهرعنهينقل

...ظلماتفوقهاظلماتإنهاالحقهذا،إشراقفأي.رأيهحسبصثرقة

فيهاماومقدارالئاس،هؤلاءمنهجيةالكريمالقارئفليتأملوأخيرا،

.وإنصافحقمن

مجالسهم:فيالخلفاءيتعاطاهالذيالشرابحقيقة

الشرابهذاحقيقةوهيذكرهامنلابدالمقامهذافيأخيرةكلمةتقتت

الآخرين.التاسمنوبعض!الفصرورجالىالخلفاءبعضىيتعاطاهالذي

وييسالإسكار،لعفةالخمرتحريمعلىأجمعتالأمةأناللهيرحمكاعلم

لا؟أملمخزمهوهلالئبتذفياختلفوالكنهمك!يهيرشرابكلالخميرعلى

.الحجازيونوخزقهي!يهر،لمماإباحتهإلمطالعراقيونفذهب

الصنائع:بدائعفيالكاشانييراهاكماالمسألةتفصيلوإليك

أيامآالماءفيالزبيمبينقغأنوالنقيعونبيذ.نقيع:شيئانالئبئذمنيتخذ"وما

غلاهـاذاشزبا،محلحفؤآدامفماطبني،أدنىيطتخثمالماءإلمطحلاوتهتخرقيحتى

وأطبخإذاالزبيبماءمنيؤخذالذيفهوالتبيذوأما.تخرلمبالرتدؤقذدتواشذ

دونماشزباتحلبالرتل!ؤقذدتواشتذغلاف!ذاحفؤأ،مادامشزبامحلطئنيفي

".شزبهيحللاوالشافعيئمحمدوعند،يوسفوأبحنيفةأبيعندال!كير
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غيرالتبتذهوالزمانذلكفييتعاطونهكانواالذيالشراتأنإذأفالظاهر

كانواشبهةبأدنىيخدشوالمالورعأهلمنبعضآأنهذاويؤكدالمسيهر،

هذاوعلى،باجتنابهأؤلم!هملكانواالمحزمالمسكرهوكانولوأيضا،يتعاطونه

كبارمنوكانالمسجدبريحانةعيرلتالذيمروانبنالملكعبدشربلمجقل

عامآ.ويغزوعامأيحجكانالذيالمجاهدالعالمالخليفةالرشيدوهارونالفقهاء،

نبيذيشربالزشياكانهـانما9:قالحيثخلدونابنهذاإلم!تنئهوقد

فلاالثزفالخمروأما.،معروفةفيهاوفتاويهم،العراقأهلمذهبعلىالتمر

بحيثالزجليكنفلمفيها،الواهيةالأخبارتقليدولابها،اتهامهإلىسبيل

")1(.الملةأهلعندالكبائرأكبرمنلمحرقآيواقع

هذايجهلونلاالأفةهذهعظماةيشؤهونعندماالمستشرقينأنوالعجيب

كريمرفونإلىفاستمع.والتشويةالذسقاستمرؤواولكنهمآنفآ،تتناهكماالشرات

:172ص!الثقافيالشرقداتاريخكتابهفيالشرابهذاحقيقةعنيقولماذا

الزغمعك،الدمشقيالبلاطداخلفشيئآشيئآيتأكاالشرابلهوإوأخذ

المغلإ،العنبعصل!وهوالطلا،يشربونالبدءفيوكانوا،لهالقرآنتحريممن

وهواليونالنعنأخذوهطاهرشرابوهوولولهأ!30الروساتونشراتأو

أهلعندالمفضلالشرابهذاييومناحتىيزالولاالورد،شرابيشبه

الصيف.فيبالثلج3ؤيتزالماء،فيالمذؤبالسكربلوراتمنويحضر.بيروت

.الشرابمنالنوعبهذاخاص!بشكلكغزماتالمالكةالأسير4ونسا

مأفيهتشربكانتالبفورمنبكأسببغدادالمالبيمقفياحتمأوقد

إلم!تحؤلواأنيلبثوالمولكنهمالروساتون،شرابهشامالخليفةزوجةحكيم

.!...المسكرةالأشربةمنغيره

البنافي.الكتابدار6791بيروتطبعة1/26،بولاقطبعةا14/المقدمة:خلدونابن)1(
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الإسلامي:الفقهيئالرومانيالقانونتاثيرخرافة

اذعاؤهالمستشرقينمنطائفةبعدهبهاافتتنالتيجولدتسيهرأغاليطمن

عكبييئافتراءمحضوهذا،الإسلاميالفقهفيأثرقدالرومانيالقانونأن

التخزص.بلهالظنونمحض

منجماعةسبقهفقدبهذاقالمنأؤذالحقيقةفيجولدتسيهروليس

4)ح"3ولهولول30وأ*ه!حأول5حول،قاأ"ء3:أمثالمنلقانونيينواالمست!ثرقين

ذكرهسبقالذيالمستشرق7،وله3ءول!!د!:أمثالومنالقانونرجالمنوهما

آنفآالمذكوركتابهفي

فيأول،3!ول،1)أالمستشرق:هؤلاءبعدلهوروجواالرأيبهذاتاثرواوممن

3!-،ول!!ول30"ه4اوللازهمه،حءعء4هحء4"أه*داول5ول،ول)ولالفرنسيكتابه

كتابه:فيحء47أ!وله4والمستشرق7981سنةالمطبوعأولل!3ول!أ

كلا)4+"3!حولح4ول4س!!،7)ح،ولحول"همهولول3اولأ!هاهح+

.كثيرونينهذوغيرشأهولأ،3أللاأهول4+هء+

إلىنظرواآخرينمستثرتينبأقلامالمغالينهؤلاءيفضخأنإلااللهويأبى

بهلهجالذيالافتراءهذادفعإلأيملكوافلمالانصافبعينالمسألة

هذا.يومناحتىغيرهمبهيلهجيزالولاوأضرابهجولدتسيهر

الإيطاليالمستشرقالفريةهذهردواالذينالمستشرقينهؤلاءومن

للقانونالأولالمؤتمرفيألقاهامحاضرةفينللينوالفونسوكارلوالكبير

الفقهعلاقاتفيانظرات:عنوانتحتأ339سنةبروماالمنعقدالروماني

ا)1(.الرومافيبالقانونالإسلامي

مصراالمسثرتيندراساتفي"المنتقىمجموعةضمنالمنجدالدينصلاحالأستاذن!ثرها1()

علىتأثيرالرومانماللقانرن"هلعنوانتحتالرسائلمنمجموعةضمنلرتكما5591،
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إلىالمسألةهذهفيالمتكلمينصئفأنهالمحاضرةهذهفيصنعهجميلومن

درسواالذينمندىافا..المستشرقينغيرالقانونيينمن"إقا:فهمصنفين

جيدا")1(.القانونيةالعلوميدرسواولمالإسلاميةالعلوم

كانف!ذا،أنملةقيذالحقيقةتغالمعميتيفهيمعلىيدزالذيهذابقولهوهو

هنا.نسوقهالتحمئرشيءغيريبقىفهلكتبوا،فيماالمعرفةمنرصيدهمهذا

القوانينمن"شيتسزبفيالظنيمكنآنهتجزتم"لاأيضا:ويقول

كذلكالأمركانإذاولكن.وسوريابفلسطينالاتصالاتبواسطةالرومية

قانونبواسطةالإسلاميالفقهفيدخلتقدتكونالرومتةالتسزباتهذهف!ن

كلههذاأنعلى.جزيرتهمخارجالعربيةالفتوحاتبعدلاالجاهلينالعرب

،الآنإلمطوالوقائعالحقائقمندليللإثباتهيوجدلاف!ئهبحثآ،ظنآالأيكونلا

بذكرأكتفيوأنا.أخرىلمعضلاتسببآسيكونالنوعهذامن!شيثبتولو

40ء"+قه45تيودوريتوشهادةأعنيمشهور،معروفأمروهومنها،واحد؟

فيأقوالمتوجدإئهيقولالذي(الميلاديالخامسللقرنايأولالنصف)من

ف!نالرومانلحكمخاضعونأنهمرغمالرومانيةالامبراطوريةحدودأقم!

القبائلمنهمأنتيودوريتويصرح.عليهميطئقلاالرومافيالقانون

()2(.العربيةمعناهاوالإسماعيليةالعدد،الكثيرةالإسماعيلية

صعةبأنكقولهمالتأثيرهذاعليأدتةمنبعضهمساقهماأيضافتدوقد

أنفسهم.وجدواالمسلمينأنعلىياذقصير؟زمنييماحقبيمافيالإسلاميالفقهتدوين

)ولكنهذا:علىردهفينللينويقول.منهفاقتبسوامكتملهائلفقهيترافيأمام

شوقيكنلمالواسعاثبكيرالازدهارهذاإلم!الذاعيئأنتييئبهذااستدذقن

7391.الأولمطالطبةالعلميةالبحوثدار،،الإسلاميالفقه

للقانونهل:مجموعةضمنا5صالروعافيبالقانونالاسلاميالفقهعلاقةفينظراتنلليو:1()

3.الاسلاميالفقهعلىتأثيرالرومي

.ا-314صالابقالمصدر)2(

-261-



جميعفيالعصرذلكفييكنلملأنه-الأوروبببالمعنى-القانونإلىالمسلمين

نصارىإنتاجمنيظهركماالقانونيةالدراساتإلم!ميلأورغبةإلةالأدنىالشرق

المسلمينعندالقانونيالانتاجهذالعظمةالحقيقيئال!بمتف!نوبالعكس،الشرق

منجزءآالفقهجعلواف!نهم،أتباعهوعندمحمدعندكانالذيالقانونتصؤرهو

الفقهفازدهار.الدنياأمورمنماذيأعلمايجعلوهولمعنه،ينفكلاالدينعلم

")1(.المسلمينعندالدينيةللعلومالعامالازدهارمظاهرأحدالأليسالسريع

فيتزجرالدالمستشرقالفريةهذهعلىالرذأحسنواالذينالمستشرقينومن

عنوانتحتأ519سنة3!+ءولكاثا!صألاا*!ألأ!"بمجلةنشرلهبحثفي

فيتزجرالد:يقول(.الإسلامىالفقهعلىالرومانيللقانونالمزعوم)الدين

جمغتغالمكبارهمبعضحتى،المتخصصونسلكهالذيالمنهجف!ن!وبالجملة

وهذا،الرومافيوالقانونالإسلاميةالشريعةبينيوجدالذيالئشابهعكأمثلة

منهاكثيروفي-سطحياالعموموعلى-حقيقيأالأحيانبعضفيكانالئشابه

ذاتهاحذفيالمشابهةهذهمثلإن:الأمثلةتلكأساسعلىقالواثمفرضيآ،

استندوقد.تقذمهالذيمناستعارهاقدالزمانفيالمتأخزأنلإثباتكافية

بينماثابتالشيءبأنالقولوإلىواقعيغررتارينيإلم!العلميغيرالمنهجهذا

!)2(.الدليليعوزهافروضدالمطالثبوتإلم!محتاجهو

باشاوسواساموسشلدونإلىهذهالنظروجهةفيتزجرالدويعزو

معرضفيسيقتالتيالشبهاتكلالمذكوربحثهفيفتدكماوجولدتسيهر.

محمدالعلامة:المسلمينالعلماءمنذلكإلمطسبقهوقد،المسألةهذهعنالكلام

سنةالدكنآبادبحيدرالهندمستشرقيمؤتمرفيألقاهامحاضرةفياللهحميد

والعلامة!)3(،الإسلاميالفقهعكالروميةالحقوقأثيرت9:عنوانتحتأ419

21.صالسابقالمصدر))(

.118صالابقالمصدرفيتزجرالد،)2(

الابقة.المجموعةضمنلرت)3(
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الصادر"الرومانيةالحقوقفي"المدخلكتابهفيالدواليبيمعروفمحمد

الافتراء.هذاتهافتلبيانفصلآفيهعقدحيثأ489سنةبدمثمق

عندوردكماتفنيدهامعباختصارالشبهاتتلكسوقإلأهنايسعناولا

وفيتزجرالد.الدواليبيالأستاذين

ورذها:الألل!الشبهة

لاتصالنتيجةالرومانيبالقانونتأثرقدالإسلامىالفقةأناذعاء

وأعنهافنقلوا،المفتوحةالبلادفيوجدوهارومانيةقانونيةبمدارسالمسلمين

لسببين:فاسامنها،اقتبسوا

:الأولالسبب

كولينهالأستاذيقول.جوستنيانمنبأمرالقانونيةالمدارسإغلاق

فييتركلمجوستنيانإإن(:بيروتمدرسة)تاريخكتابهفياهشأاأس!ولأ

روما:الملكتينالمدينتينفيمدرستين،رسميةمدارسثلاثغيرالإمبراطورية

بمصرالإسكندريةمدرسةأغلقوقد.بيروتفيوالثالثة،والقسطنطينية

)1(.أثينا"مدرسةاغلقكانقبلومن.وغيرهمابفلسطينقيساريةومدرسة

م551سنةالمدينةأصابزلزالبفعلتهذمتفقدبيروتمدرسةوأما

أبناءالأجانبالطلابمنكبيرعد؟فيهمشخصألفثلاثينضحيتهوكان

الئبيئميلادقبلوذلك،بيروتفيالحقوقلدراسةجاءواالذينالئبئلةالأسر

سنة.عشرينبنحوم()057وث!محمد

بسهولةالعربأيديفيسقطتوقدخرابآ،م006عامفيبيروتوكانت

الأستاذذلكذكر.الحياةإلىعادتقدبيروتمدرسةتكونأندون635سنة

ضمن.الدواليبيمعروفالدكتورللأستاذ.الإسلاميالتثريعفيوأئرهاالرويةالحقوق(1)

نفسها.المجموعةضمنا35صوفيتزجرالد79صالابقةالمجموعة
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المذكور)1(.كتابهفيكولنيه

وذلك9:المدارستلكإغلاقسببمعللأفيتزجرالدالأستاذويقول

أ)2(.أجنبيةشائبةتشوبهلاحتىالرومافيالقانونجوهرصيانةعلىمنهحرصأ

الثافما:السبب

اتصلواقدالمسلمينالفقهاءأنعلىيبرهنمادفيدليلأفيوجودعدم

باعزافهمولاالصريحباعزافهملاوجودها،افتراضعلىالمدارسبتلك

عكيقفوالمالإسلاميالفقهفيالتاحثينأنكما.غيرهمبتصريحولا،الضمني

بعيد.منولوذلكعلىبهئستأنشأنيمكنشاهدأفي

المباشرالنقلفكرة!إن:بقولهفيتزجرالدالأستاذذلكعكويؤكا

الفقهكتبكافةفييوجدلالأنهصحيحةغيرالرومافيالقانونمنوالواإعي

الىنفسهالبحثفينئهوقدلفقههمأ)3(.المصدرهذالمثلذكيرأممثالإسلامي

الاختلافاصلمعرفةوهيالمقارنبالفقهالمشتغلونيتجاهلهاخطيرةمسألة

النظامينأنوالواقع9:فقالالرومافي،والقانونالإسلاميةالثريعةبين

يتعلقفيمابينهماالتوفيقمعهيمكنلاحاإلم!متضادان(والإسلامي)الرومافي

هوالإسلاميفالقانون.للقانونالصحيحالمأخذوهي،الأساشةبالمسألة

ومئئة،القوانينوضعفيأم!شلأيسلطةولاالوحيد،المشزعاللهقانون

اعتبارهامعهيجوزحدالىكافيأعامآإجماعآمثلتاذاالألهااعتبارلاالعوام

منالإسلاميالقانونمؤشسيأننؤكدأنلنايجوزولذلك،اللهلصوتممثلة

الرومانيا)4(.للنظامبدينيعترفواأنعليهمالصعب

79.صالسابقالمصدر،الدواليبي)1(

.132صفيرجرالد)2(

أ.لم!صفيرجرالد)3(

والصفحة.السابقالمصدر)4(
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ورذها:الثانيةالشبهة

وأن،الشرقفيفيهشكلاعظيماتأثيرآالرومانيللقانونأناذعاء

منأصبححقوقيآتعاملآالشرقفيتطبيقهاطريقعنتركتالرومانيةالحقوق

الفقهفيدخلتالتقاليدوهذهالتعاملهذاوانوتقاليدها،البلادهذهأعراف

بها.يشعرلمبصورةالإسلامي

)1(:وجوهمنالشبهةهذهالدواليبيمعروفمحمدالعلأمةالأستاذفندوقد

سكانمنالوطنيينعلىمقصورةكانتالأصيلةالرومانيةالحقوقان-أ

أبناءمنغيرهمدونإيطالياسكانمناللاتينجميععلثمروما

الأجانب.الإمبراطورلة

الحقوقيةالتقاليدذاتالبلادفيتطبقلماللاحقةالرومانيةالحقوقأن2-

الراجحة.

شرقيةحقوقيةوتقاليدأحكامتحتكانتومصروالعراقسورياان3-

ومصرية.كلدانية:راقية

بتقاليدتأثرتشرقيطابعذاتحقوقهياللاحقةالرومانيةالحقوقأن4-

فيها.تؤثرأندونالشرق

ورذهاةالثالثةالشبهة

نأفزعموا،الإسلاميوالفقهالرومافيالقانونبينتثابهآهنالكأناذعاء

و)درءضرارإ،ولاضررلا9وإ،ادعىمنعكإالبينة:مثلالفقهيةالقواعد

عرفآالمعروف9وإ،المصالحجلبعلىمقدمالمفاسدو،درء"،بالشبهاتالحدود

وعدمآ!)2(.وجودآالعلةمعيدورالمعلول9و"،محكمةو"العادةشرعآ"،كالمشروط

وجهين:منفاسدوهذا

السابقة.المجموعةضمن39صالدواليبي)1(

عامة.فقهيةأصول،الثافيالملحق،فهميالعزيزعبدا،ستاذتعريب.جوستنيانمدونةانظر،)2(
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انعدمتإذاالمتقدممنالمتأخرباقتباسيقطعلاالأموربعضفيالتشابه

الفقهبينالحالهوكمابينهما،المباشروغيرالمباشرالاتصالأسبابكل

الشعرمنبيتآشاعرنظمأنصادفف!ذا.الرومانيوالقانونالإسلامي

يستحيلالأرضأقمىفيآخرشاعرنظمهبيتمعمعناهفيفتشابه

.المكابرةمنضربأالآخرفيأثرقدأحدهمابأنالادعاءيظلاجتماعها

ءلمجبحالتبيئعنصختأحاديثهيالفقهيةالقواعدهذهبعضإن

إلىرحلقدع!هالتبيئأنذلكمعنىفهلالفقهاءاستنباطمنوليست

منتعلمهاأنهأو،هناكالقانونرجالاتمنفتعلمهابيروتمدرسة

فأخذهابالئبيئفاجتمعواالمدينةإلم!أومكةإلمطرحلوارومانقانونيين

.؟بالعربيةقرأهأم،اللاتينيةباللغةالرومانيالقانوندرسوهل،عنهم

مغربها.منالشمسظهوركاحتمالالادعاءهذاصحةاحتمالإن

علموقوفةآثارأونبويةأحاديثإماهيالمذكورةالفقهيةالقواعد

أصولية.قواعدهيأوآثار،أوأحاديثمنمستنبطةهيأوالصحابة

أخرجهنبويحديثمنجزءهي(ادعىمنعك)البينة:فعبارة

أخرجهضرار(ولاضررالاوحديث.ماجهوابنوالترمذيالبخاري

أخرجه(بالشبهاتالحدود)ادرءواوحديثوأحمد.ومالكماجهابن

أبو:همالصحابةمنطائفةعنوالبيهقيوالحاكموالترمذيماجهابن

أبيبنوعليجبل،بنومعاذعامر،بنوعقبةوعمر،،عباسوابنهريرة

وفىهريرةأبيعنماجهابنورفعه.موقوفوهومسعودوابنطالب

علمقدمالمفسدة)درءقاعدةوأما.الوتفوالأصحضعف،سنده

مامنهفخذوابشيءأمرتكم"إذا:الحديثفأصلها(المصلحةجلب

وأحمدومسلمالبخاريأخرجهفانتهوا"شيءعننهيتكموإذااستطعتم

ماجه.وابنوالنسائي

وهو:مسعودبناللهعبدعلىموقوفأثرأصلها(محكمة)العادةوقاعدة
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".حسناللهعندفهوحسناالمسلمونرآهما9

وردها:الرابعةالشبهة

مصادرهمذكروعدمالسكوتعكالمسلمينمنتواطؤآهناكأناذعاء

كتابهفيه"14ول34)أثىولهويلسونرولاندإليهذهبماوهو

34ء!ز"آه)!ولولهولء4!،،ل!أ!"هول*ءصأ

إ)1(.لهوجودلاالتواطؤهذامثل"إنفيتزجرالد:يقولادعاب!مردو؟.

عكالمسلمونيتواطألمفلماذا،الئخغةواللهأبعدواقدالادعاءبهذاوهم

الفلسفةأثرصارحيثاليونانيةالفلسفةفيمصادرهمذكرعدمعنالسكوت

الخلصة.قبلللعامةمعروفاالإسلاميةالفلسفةعكاليونانية

فييؤثردخيلآفكرآباعتبارهاالفلسفةالمسلمون4الفقهايهاجموكيف

.؟الرومافيالفقهعنويصمتونالإسلاميةالعقيدة

وردها:الخامسةالشبهة

منبكثيرمعرفةعلىكاناالشافعىوالإماتمالأوازعيئالإماتمبأنالزعم

كريمرفونلهارؤجالخرافةوهذه،بالشامولدالأنهماالرومافيالقانونقواعد

الفساب.ظاهرزعم(،الثقافيالثرق)تاريخكتابهفي

ثم،سنتينابنوهومكةإلم!ؤجملفلسطينفيبغزةولدفقدالشافعيفأما

نحوبينهموقضىأخبارهموروىشعرهمفحفظالهذليينعندالباديةفيأقام

منالعلموسمعمكةإلمطرجعثم،الرواياتإحدىفيذكركماسنينعثر

اهـ84سنةبغدادقدمثماليمنببلادنجرانإلمطرحلثمومحدثيها،فقهائها

الشيبافماالحسنبنبمحمدفاجتمععمرهمنوالثلاثينالرابعةفيوهو

المرةهذهبهاوأقاممكةإلم!أخرىمرةراجعأقفلثم،العلمعنهونقلوناظره،

كتابهبهاأهـوصتف59سنةأخرىمرةبغدادإلىوعاد.سنواتتسعنحو

."ا-165صالسابقالمصدريختزجرالد)1(
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هـ.402سنةماتوبها!991سنةمصرإلم!ورحل،الفقهأصولفيالرسالة

عاما)1(.وخمسونأربعةالعمرمنوله

وأبيروتفيولذانهأحايروفلم.العظيمالإمامحياةملخصهوذلك

كريمر.اليهذهبمايصححتىفيهاتعقم

البقاعفيقريةوهيبالكركونشأببعلبكولدفقدالأوزاعيئالإمالموأما

)2(.الحفاظتذكرةفيجاءكذا،بيروتالم!أقهنقلتهثم

ينثمغلحتىالرأيأصحابمنوليسالحديثأهلمنوالأوزاعي

تئناقدافتراض!وهو،آنذاكسائدآكانأنهافتراضعلىالرومانيالفقهفيبالنظر

حفظتهمابعف!الأمنهيبقولماندرسقدالأوزاعيمذهتإنثم.آنفآفساده

:بعنوانفصلاللأوازعيفيهعقدالذيللشافعي)الأم(ككتابالفقهكتبلنا

بعضضمالذيللطبريالفقهاءاختلافككتابأو(الأوزاعيسير)كتاب

فيهيجدلاالأوزاعيتراثمنبقيالذيهذافيالتاظرأنإلأالأوازعي،فقه

ألبتة.الرومانيللقانونأثرآ

الشاعر:قالكمانقولأنإلألنايبقلممحضهعنالحقصزخأنوبعدوأخيرا

عمرو(أمياخرافة)حديث.....................

)141

:الاختلافي!سبابتسيهرجولدفهمفساد

تسيهر:جولديقول

الأطعمة،أحكامأغلبحتىيجهلونالئاس!كانالزمانذلك"وفي

حكملبيانسيقتالتيالمتناقضةالمعلوماتتلكالقبيلهذاومن

.الحرىالفكردار،4891،اثانيةالطبة3.ا25-صالانعي:زهرةأبوانظر1()

1.178/الحفاظتذكرة:الذهبي)2(
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تسودمماثلةشكوكوهناك؟.لاأوذلكيجوزوهل،الخيللحومأكل

الشرعيةالمجالاتوكلالميراثاحكام:مثل،الفقهمسائل

خاضعةتكنلمالشرعيةالأحكامأنهورأيهفيوالسببأ.الأخرى

.معياريلحكم

أحاديثهيالخيللحومأكلتبيحالتيالأحاديثأنالمسألةتفصيل

ففيذلكعنتنهىالتيالأحاديثوأقاوأسماء،جابرحديثومنها،صحاح

طريقمنحزموابن،الطحاويأخرجهمارأسهاوعل.مقالأسانيدها

فيهوعكرمةجابر.عنسلمةأببعنكثيرأبيبنيحىعنعماربنعكرمة

عنالأصخللزواييمامخالفةوهيكثير.أببنيحىعنروايتهفيسيمالاضعف

لحومأكلعنخيبريومنهى9يئ!:اللهرسولأنفيهاجاءالتينفمي!يماجابر

والنسائي.داودأبوالشيخانأخرجهاوقد"الخيللحومفيوأذنالأهليةالحمر

،اضطرابففيهالخيللحومأكلعنالنهيفيالوليدبنخالدحديثوأما

يحيىبنصالحسندهفيإنثمبعدها،وأسلمخيبر،يوميشهدلمخالدآلأن

4،691/الرايةنصب9،927/الأوطارنيل:)راجعنظرفيه:البخاريقال.المقدام

داودأبوساقهاالتيوالأحاديثالخار(زهريطبعة4021/الآثارمعانيشرح

وليست،مرجوحةأومنسوخةأوواهيةإماهيتعارضمنفيهايبدووماوغيره

هوالمسلمونالفقهاءيتبعهالذيالمنهجولكن.بالأحكامالمسلمينجهلعلدليلآ

ثموضعيفهاصحيجهاوشواهدهاأبئيهاكلالواحدةالمسألةفييجمعونأنهم

.تركسقطومابهاحتجالقنطرةتجاوزفمافيها،النقدئالمنهبئيحكمون

ؤآتياكؤآلمحيل!:للآيةفهمهفمنالخيللحومأكلكراهةإلىذهبوقن

أنهاعلىفذذ،للتعليلهنااللاموأن6(،:النحل"أؤزيتةؤآقخييزلثزتحئوقا

تقتفيىأكلهاوإباحةالحضز،تفيدالمنصوصةالجتةلأنذلكلغيرتخلقلم

لملهموالمخالفون.الحكمفيبالاشتراكيشعرالعطفوأن،الآيةظاهرخلاف

لعرضها.ملائ!آالمكانهذاليسوجوهمنوردوهالاستدلالبهذالهميسفموا
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يسعىأنهوكيفتسيهرجولدفهمسوءالكريمللقارئيتضحوبذلك

ظنه.معيتلاءمبماالأخبارلتوظيف

)151

جولدتسي!ر؟يزعمكماالحديثبنقداعتناءأكثرالرأيأنصاركانهل

جولدتسيهر:يقول

أكثزمعاييزطتقواالذينوحدهمهمالعراقفيالرأيوأنصار9

للئدليلواكتقىإ.روايتهوشكلالحديثأصلمنللتحقتيصرامة

القراءةإنقالعمنالروايات)ذكرمبحثعلىبالاحالةذلكعلى

الروايةعلمفيالكفايةكتابمنمنه(السماعبمنزلةالمحدثعلى

.البغداديللخطيب

خلالمنذلكلإثباتعميقةدراسةإلىويحتاجمنضبطغيرالكلائموهذا

كماالرأيبأهليزخركانالعراقأنبهيذقعماوأقل.الرجالتراجمفيالبحث

الرأيأهلتسميةوهوبهلنفسهسمحالذيوالتجاوز.الحديثبأهليزخركان

قخيست،الخلطهذافياوقعهالحجازيةبالمدرسةالحديثوأهلالعراقيةبالمدرسة

ذلك.خلافوالأمربالضرورةالرأيأهلمنفهوبإلعراقكانمنكلان

إليه،ذهبماعلىألبتةدليلآينهضلاالكفايةكتابمنعليهأحالوما

لابينهما،التسويةأو،العرضعلىالسماعتقديممسألةفيالمختلفينلأن

هووإنمايوهمنا،أنيريدكما،الحديثوأنصارالرأيانصار:الفريقينيمثلون

مدنيين،أوشاميينأوعراقيينكانواسواءأنفسهمالحديثأهلبينخلاف

المعلميزيدبننوح.حدثنا..).:نفسهالموضعفيالخطيبرواهماذلكودليل

فغضب،السماعالحديثأصحابفتذاكريوماسعدبنإبراهيمعندكنا:قال

مثلالعرض؟العراقأهلياتنطغكمتدعونلا:فقالسعدبنإبراهيم

أهلعلىالحديثأهلبعف!يأخذوقدمدفما!.هذاسعدبندابراهيمإ،السماع
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المذكوركتابهمنآخرموضعفيالخطيبروىكماالروايةفيتساهقهمالعراق

العراقأهلذهب:يقولبكربنبشرسمعت:قالالفضلبنأحمدعن

أخبرنا)1(.ولاحدثنايقولونولافلانعنفلان:يقولون،الحديثبحلاوة

لمعرفةالنقديةالمعاي!زوضعواالذينهمالحديثأهلإنالواقعوفي

تلكتطبيقفيبينهمفيماالحديثنقا؟يتفاوتوقدسقيمها،منالأخبارصحيح

الحديث،أهلبيندائرةالمسألةهذهتظلولكن،ومتساهلفتشذ؟بينماالمعايير

للواقع.مجافيالمعاييرتلكتطبيقفيصرامةاكثرالرأيأنصاربأنوالاذعاء

بالعراقنزلواقدممنأمعراقيينأكانواسواءالحديثنقادأشهرإنثم

منهم:وحسبكالحديثرجالمنهم

بنوأحمد،معينبنويحيى،المدينيبنوعلي،مهديبنالزحمنعبد

بنوشعبة،المباركبناللهوعبد،الثوريوسفيان،عيينةبنوسفيان،حنبل

الحديث.صيارفةهموهؤلاء.الحجاج

إلمطأقربفهوالحديثأهلمنبالفقهاشتغلمنكلأنظنإذاوأما

محمودإلىينقسمالرأيانأيضافاتهوقدأخطأ.فقدمطلقابالرأيالقائلين

المعرفةمععنهبالإعراضوذلكللنم!،مخالفآكانمامنهوالمذموم.ومذموم

فيكلامأكانماومنهبتقليد.أوبتأويلهوف!نماالفضلاءمنفيهوقعومن،به

وفهمهاالنصوصمعرفةفيوالتقصيرالتفريطمعوالظنبالخرصالدين

منها.الأحكامواستنباط

ب!افيهنمت!لاماد!الحاقيالجقلأستنباطفيالعقلإعمالمنكانماوأفا

فيالاجتهادأو،بالأصولالفروعإلحاقأو،العلةتلكفيلتوافقنصفيه

السنة،أوالكتابمننص!وجودانعدايممنالتحقتيبعدالنازلةحكممعرفة

أهلمنتشنيعمنجاءوماأحا.فيهيخالفلاوهذا3المحموالرأيهوفذلك

928.صالروايةعلمفيالكفاية:البداديالخطيب)1(
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التشنيعهذاشملد!ان،المذمومالرأييعنونفإنمابالرأيالقائلينعلىلحديث

النص.علىوقوعهمبعدبرأيهملقولهمالفضلاءبعق!

وأهلالرأيأهلبينالتفريقأنالكريمللقارئيتضحهذامجموعومن

جولدتسيهر.ذهنفيالتشويشمنشيءينتابهامسألةالحديث

أولئكإلمطفتعودالحديثوأهلالرأيأهلبينالخصومةسببوأما

فقالواعلتم،ولالهمدرايةلاقولمالرأقيتقخمحيثالفريقينلكلاالمنتسبين

منالأخبارتلقفسوىلهمقئملاجهلةأناص!الحديثتجةوركمت،بأهوائهم

ليلآ،يحتطبكمنفكانوافيهاالنظرعناءأنف!هميكففواأندونوهناكهنا

.لإساثيلياتواالموضوعاترويتطريقهمومن

،النعوتوأفظعالأوصافبأقذعالبعضبعضهمالفريقانفتغت

وظلموبهتانافتراءذلكوفي،ووجهائهمالفريقينأفاضلعلىذلكفانسحب

عظيم.

والزنادقة،والأهواءالبدعكأهلأخرىأطراف!الخصومةفيودخلت

بكلورمتهم،الحديثأهلعلالنكيرفشذدتلصالحهاالخصومةواستثمرت

وبأنهم:وبالمجسمةبالحشويةفوصفوهمأحداذلكفييستئنواولمنقيصيما،

الأباعركعلمإلأبجيدهاعندهمعلملاللأشعارزوامل

الغرائرفيماراحأوبأحمالهغداإذاالبعيريدريمالعمرك

فسادوأظهرواالحجةألزموهمالحديمثأصحاتلأنإلأذاكوما

الساطع.والبرهانالقاطعبالدليلنياخهموسوءمعتقداتهم
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النابثالفصلعلىتعليقات

الحديث

اكلهسلاصفىالفرقبفزاعوصملقه

)11

الفصولفيكعادتهمضطربآمنهجآالفصلهذافيتسيهرجولدسلكلقد

وأوهامه،أغاليطهخضمفيطرحهاالتيالمسائلحقيقةأضاعوبذلك،الأخرى

تحريفاتمبلغالكريمالقارئليرىذلكمنشيئآنسوقأنهناهاوحسبنا

وهذا،غايتهمأنهيذعونالذيوالإنصافالعلميةالأمانةومقدارالئاسهؤلاء

اللاحقة.فصولهفيسنراهوماالسابقةفصولهفيرأيناهمافيضمنغيض

مقاصدها:عنواخراجهاللنصوصتسيهرجولدتحريفعلىأمثلة!

بنيخلفاءثالث،المهديالخليفةوهذا9تسيهر:جولديقول8

".الوضاعينقائمةفيعديابنيعذه95)(،-158)تالعباس

منيفقمفهل927.صللسيوطيالخلفاءتاريخكتابإلم!ويشير

.؟بالوضعالمهديالخليفةاتهامغيىآخر4شيهذا

للنص،تسيهرجولدتحريفمدىلناتبينالخلفاءتاريخإلىوبالرجوع

حمزةبنيحيىبنومحمدمزاحمبنمنصورإوقال:يليمافيهجاءإذ

الرحيم،الزحمنالثهببسمفجهرالمهدفيبناصلى:قالحمزةبنيحمىعن

ابنعنأبيهعنأبيحدثنيقال؟هذاماالمؤمنينأميريافقلت

:للمهديفقلت،الرحيمالزحمناللهببسمتجهرءتجييهالثبيئأنإسحاق
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مالكن،متصلإسنادهذا:الذهبيئقال.نعم:قال؟عنكنأثره

بنمحمدبهتفزد،الأحكامفيبأبيهولابالمهدياحتجأحدأعلمت

والمتقئم."الحديثيضع"كان:غدقيابنوقال.هاشمبنيمولمطالوليد

ذكرهمالذلكويشهدالمهدقي،لاالوليدبنمحمدهوهنابالوضع

:عديابن"قالالوليد:بنمحمدترجمةعندالاعتدالميزانفيالذهبي

أ.كذاب:عروبةأبووقال،الحديثيضعكان

الفهم.فيوالسدادالنقلفيالأمانةهذهإلىاللهيرحمكفانظر

الأحاديثعنالكلاممعرضفي26رقمالهامشفيجاءء

المضادالمذهب"يتركزالأمر:أولياءطاعةعلتحثالتيالموضوعة

نأيأمرنامعاويةعمكابنهذامجق!ح:التبيئسئل:الآتيالحديثفي

أ.اللهمعصيةفيواعصه،اللهطاعةفيأطعه:قال.ونفعلنفعل

نألناتبينداودأبيسننوهو،إليهأحالالذيالمصدرإلم!وبالرجوع

السائلوأنعمرو،بناللهعبدهوالمسؤولوأنبحديثليسهذا

!ب!م،بالئبيئيتعلقمافيهوليسالكعبةربعبدبنالزحمنعبدهو

الوقوعإلمطيدعوماالخبرفيوليسمقصود،غيرخطأإنهنقولفهل

غموضالخبرفيكانلوالعذرلهالتمسناربما؟الخطأهذامثلفي

التعفد.إلأإذنيبقيفلاللتصحيف،قابلةألفاظأوالتأويليحتمل

محمدبعديكونأنقضىلو:الحديثفيجاء"وقدمئلآ:ويقول*

هووانمابحديثليسوهذا.أبعدهنبيلاولكن،ابنهعاشنبيئ

حديثبأنهؤؤضفه،صحيحهفيالبخاريذكرهأوفىأبيلابنكلام

وهو.النبويالحديثإلأواصطلاحاتهأسلوبهعلىتجزتأمنهيفقملا

تصريحوفيهابعدهساقهاالتيالنوويعبارةمعيتناقضذلكمع
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المتقدمين.لبعضكلامبأنه

بيتآهناكأنالتركموادعةفيالواردةللأحاديثرذهمعرضفيذكر!ه

وكابل.للزكذمفيهجاءهشامابنسيرةفيوردطالبلأبيينسب

نأإلىذلكوراءمنيصلأنللقارئيريدوهو991(،رقمالهامش)انظر

.الإسلامظهورقبلحتىمعروفأمرالتركذتم

جبلانوكابلالتركأنتبينالهرويذركأببالسيرةشراخإلم!وبالرجوع

عليهايقعلفظةأئيوظفأنيريدتسيهروجولد.المعروفينالشعبينوليسا

.مقاصدهعنواخراجهالكلامتحريفإلىيدعوذلككانولوأربهلتحقيق

منهجه:وفسادتسيهرجولدفهمسوءعلىهـأمثلة

يمدحكأنمتناقضينحديثينعلوقعكلماأنهمنهجهفسادمن!!

بالوضعمعآعليهماحكمالآخرويذمهمالبيتآلأحدهما

صحيحآأحدهماكانإذامامعرفةمنيتثبتأندونوالاختلاق

كقوله:ذلكفيسببآالسياسةيجعلثمباطلأ،والآخر

فيالمبجلةلمكانتهمدينيبأسلوبوبنيهعليشتمالصعبمنكان"ولما

الجاهليالجذلشتمحيلةإلىالتجأوا...الشعبطبقاتأغلبشعور

فيطالبأباإن":قولهالتبيئعلىفوخمغلذريتهنموذجآباعتباره

فيفيجعلالقيامةيومشفاعتيتنفعهولعلهالنار،منالأسفلالدرك

هذايقابلأنويكفي.!دماغهمنهيغليكعبيهيبلغالنارمنضحضاح

".طالبأبيلتمجيدالعلويونالفقهاءوضعهاكثيرةمخترعةبأحاديث

يعارضأنيصحولا،الشيخانأخرجهوقدفصحيحالأولالحديثفأما

تتبعوقدمسلما،ماتأنهوادعاءطالبأبمدحفيالموضوعةالرافضةبأحاديث
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ضعف.منفيهاماوتقالإصابةكتابهفيأسانيدهاحجرابنالحافظ

لنصرةجاءحديثكلأنوهيمقدمتهإحدىفسادمنجاءنتيجتهوفساد

جاءتصحيحةأنهاالمحدثونادعىالتيوالأحاديث.موضوعمعينمذهب

مقدمتيهوصغرىأيضآ،هيموضوعةأنهاالنتيجةفتكونبعينهمذهبلنصرة

بعضها.ولكنموضوعآ،معينمذهبلنمرةجاءحديمثكلليسإذفاسدة

حتىالعلويينمنالنيلفيينفعلاطالبأببذمف!نذلكعنوفضلآ

طالبأببذئممرا؟همأنصخلو:الأول.لسببينمخترعآحديثآذمهفييضعوا

عاشوقدعمه،لأنهءلمجب!نفسهالئبيئعلىذلكلانسحبوبنيهعليالإمامتحقير

يتحمللاالمسلمبأنلعلمهم:والثانيقطعآ.واضعوهيدعيهلاماوهذاكنفهفي

،?صص
إذنبقي164،:الأنعامأ"اخزىليززتنرزؤافيزةؤلا):تعالم!لقولهغيرهجريرة

القرآنلهشهدحيثمعآومتنهسندهلصحةالشيخينحديثبصحةالقول

تش!تغمزوأأنةاتئؤاؤآلذيفيلنونكأئتا!تعالمط:قولهفينفسه

اضخثا!تمكثمتتىتاتغبينفز!تافلي!ائوأؤتؤلقئشيرلمجن

:113،.التوبةآلخجمير(أ

نظرهفيلأنهعمر"لكاننبيبعديكانالولحديثردهالقبيلهذاومن

أفسدمنوهذانبيآ".لكانإبراهيمعاش"لو:حديثلمواجهةاخ!خ

قولمنوهوبحديثليسوالثانيحسن،حديثالأؤذلأنالاستدلال

هـ.87سنةتوفيصحابوهوأوفىأببناللهعبد

مختلقةأحاديثأنهاإلمطويشير،موضوعةلأحاديثذكرهمنهجهفسادومن

سنة.ألفنحوقبلا-لمديثأئمةبالاختلاقرميهاإلىسبقهقدأنهيذكرأندون

اكتشفقدهذاالسديدبمنهجهأنهقارئهروعفييدخلهذابصنعهتسيهروجولد

عن:كلامهالقبيلهذاومنبها،ذكرهمحتىبذلكالمسلمونيدرولمموضوعةأنها
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منأمتيعلىأضرارهوالوليدلهيقالرجلأمتيفيسيكون9:حديث-أ

المجروحنكتابانظر.باطل:حبانابنفيهقالوقد.أقومهعلىفىعون

والموضوعات!2،أ/لذهبيالاعتدالوميزان1،125/حبانلابن

2.46/الجوزيلابنالكبرى

أشار.أتأويلهعلىيقاتلوعين،القرآنتنزيلعلىأقاتل"أنا:حديث-2

الإصابةانظر.رافف!وجابر،بهتفزدالجعفيجابرأنالمطالدارقطني

1.25/حجرلابن

الضعيفةمعالصحيحةالأحاديثخلطةمنهجهفسادومن8

يتئهأنالأقلعكبهالأؤلمطوكان،واحدةدرجةفيبأنهايوهممماوالموضوعة

نأعكيبرهنأنأوتصحيحهافيالحديثأهلخالفلانمنهاالصحيحإلى

النحو:هذاومن،موضوعجميعها

وعلتهضعيفوهو..01تخالفوهملاأئمتكمبطاعةاتمسكوا:حديثا-

4.017/الإصابة.الحديثمزوكوهذاالمصلوبسعيدبنمحمد

فيذكر001الأجر.لهمكانأحسنواإنف!نهمالولاةتستوا"لا:حديث-2

إسناد.بلاالطقطقيلابنالفخريكتاب

التيالصحيحةالأحاديثمنطائفةمعاقحماوغيرهماالحديثانوهذان

الفتن.اجتنابعلتحث

مظانمنليستمصادرمنتالفةأخبارآنقلهمنهجهفسادومن،

مثل:،الحديث

معجمه.فيياقوترواه"منهمالعصابةتظلحتىفيهااللهليستخلفنكم9-ا

حياةفيالدميريرواهكالأسد"فيهالأميرزمانكانإذاأنتم!كيف-2

.الحيوان
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فيالطقطيقيابنرواهالأجر.."،كانأحسنواإنف!نهمالولاةتسئوا"لا-3

.الفخريكتابه

لماريةولدآ!التبيئابنإبراهيمكانإذامافيتتفقلاالرواياتإنقوله8

صىان،ماريةابنإنهتقولالرواياتكللأن.صحيحغير،لخديجةولدآأمالقبطية

اختلافآذلكيعنيفلاخديجةأبناءمنوحسبهوهمقدالرازيحسينبنعليكان

الصحيحة.الرواياتأمامبهيحتجلاوالشاذ،شاذةواحدةروايةلأنهاالرواياتفي

أولياءطاعةعلىتحثالتيالأحاديثبنشرإنهتسيهرجولدقول*

التاسعامةبينالهدوءمننوعسادعليهمالخروجوعدملهموالتسليمالأمر

الشعرمنأبياتفيهذاانعكسوقدالأمر،زماميتولىمنيعنيهميعدلمحيث

نظر.فيه،ذلكعلىإبهااستشهد

التيالموضوعةالأحاديثأنعلىبهااستشهدالتيالأبياتفيوبالتأقل

لاأنهالنايتبينالتاسفيفعلهافعلتتدبالحكومةالاكثراتعدمإلىتدعو

تلكفيلنظرةنتيجةإليهذهبمامعتتفقظاهرهافيبدتدان،غرضهتخدم

.العامسياقهاعنبمعزلالأبيات

لتلكنتيجةيكنلمالدولةمناوأةعنالاعراضأنمنهايفهمماوكل

ويوقرجوعتها،يشبعمنالأالحكاممنيعنيهالاالعامةلأنوإنما،الأحاديث

فقول.يذهبومنيجئمنيضيرهافلنلهاذلكتحققوإذاعيشها،لقمةلها

الزبير:مولمطحرةأبي

غلتاخؤينامنعكاثلوفيآئتززؤتاكانوقاذاغييتاقاذا

له:ؤأ

والحرتاالجوغتشكوالجييفيماعكغايتةؤهيأف!تاتواليإن

معاوية:بنيزيدبيعةفيالسلوليهمامبنالزحمنعبدقولوأما
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المؤمنيناأميرنبايعهابهئدأوتزفلةتأتواف!ن

ماهذاعلىويشهدوالاحتقارالازدراءبل،الاكتراثعدممنهيفهملا

قوله:نفسهافيالقصيدةجاءفي

رويناماأميةبنيدماءشربنالوحتىالغيظخشينا

نبايعهابأمراةلنايأتواأنإلأأميةبنيعتؤمنيبقلممتهكما:يريدوهو

ظاهر.جل!وهذاالخلافةعلى

اللذينبيتيهفيالعتريالملكعبدبنعمروالشاعرمعنفسهوالحال

لهصفااذاالإمامةيتولىمنيعنيهلاالشاعرفهذاتسيهر.جولدبهمااستشهد

وسوءتسيهر،جولدفهمفسادلنايتبينهذامجموعمن.وراقالعيش

.للنصوصاستخدامه

لبنيمساعدتهلولابأنهمرجئآوكانعتبةبناللهعبدبنعوناتهامه"

وهذا.الحكمللأمويينتوطدما،شاكلتهعككانوامنمساعدةولولا،أمية

بنالحجاجعكالخارجينمنبالإرجاءقولهمعكانهذاعونآلأنفاسداتهام

يكونفلن،قالكماالعزيزعبدبنعمرزمنفيالأمويينمعوالحجاج،يوسف

وتوطد.وقتئذاستقرقدلأنهالأمويالحكمدعائمتوطيدفيدورله

أخرجهالذي"مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لاحديثإنقوله!!

أهلموضوعاتمنموضوعأنهبذلكويعني،للعلويينمناوئحديثمسلم

أحدكميغل"ولا:وهيبالحديثألحقتالتيالزيادةعندهذلكودليلالسنة

هنابالغلؤ"ويرادجولدتسيهر:ويقول"إياكمداياكم،مؤمنوهويغلوحين

فيالتأليهدرجةإلم!المغالينبعضذهبحيثوآلهعليوتقديسمحبةفيالمبالغة

يزعمكمابالغلوتتعلقلاالمذكورةالزيادةلأن.رأيتماأفسدمنهو"،محبته

يغل"ولا:مسلمصحيحفيكماالزيادةونص.الخيانةوهوبالغلولتتعلقل!انما
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معاللاموضم،الغينوضمالياء،بفتحوأتغل("مؤمنوهويغلحينأحدكم

)غلو(.مادةمنلا)غل(مادةمنوهوتشديدها،

.الحربفيالغنيمةصقةبهاويراد،الخيانةهوهناوالغلول

شرحعلىيعتمدلاتهالفاسدةالقراءةهذهفيعذرتسيهرلجولدوليس

أئغل(الفعلالنوويضبطوقد،كتابهمقدمةفيقالكمامسلملصحيحالنووي

التحاملوهوواحالثيإلأتسيهرجولدلصنيعمعنىإذنيبقفلمبئنا،كما

يشاركهلمهذاكلعنوفضلآنعلمها،نفسهفيغايةإلىبهللوصولالنصعلى

المعتدلين.منولاوآلهعليحمتفيالمغالينمنلاأحدهذافهمهفي

الفصل:هذافيتناكضه!

لمصلحةالموضوعةالأحاديثأنيزعمتسيهرجولدأنمنالزغمعلى

قدسفيانأبيبنمعاويةالأولالأمويةالأسرةمؤسمسمناقبفيأوالأمويين

نفسهيناقضأنهإلأاختفائها،سرعني!أللاكيالعباسيالعمرفيطمست

فضائلأحاديثأنمن،الرابعالمبحثأالثانيالفصلفيذكرهلهسبقبما

دخولهعندالئسائيعنهاشيلوقد،المأمونعصرحتىموجودةظقتمعاوية

هـ.203سنةدمشقإلمط

الغئاسيئالرمنفيتطقسلممعاويةفضائلأحاديثأنذلكومعنى

الإماملهذاتعرضواأنالشامبأهلالجرأةبلغتحتىتجذليموضوغوظلت

معاوية.بفضائلتحديثهمعنلامتناعهوالضرببالإهانةالمحدث

الدقة:تحريهوعدمالأحكاماصدار!تسزعه!

أبوابفيكثيرآتسترسلداودأبيسنننجدإوإذتسيهر:جولديقول

.".لآ.اعتداأكثرالزمذيسنننرىوالمهديوالملاحمالفتن

ماهذاالأقلعلىأو،صحيحالكلامهذاأنالكريمالقارئيحسبوقد
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شديدتهورعلىيدلهذاتولهأنوالصحيح.الأولمطللوهلةيظنهقد

أحاديثعددأحصيتأننيذلكودليلالأحكامإصدارفيظاهرواستعجال

فيالفتنكتابأحاديثوعددداودأبيسننفيوالمهديوالملاحمالفتنأبواب

المكرربحذفمرفوعآحديثآوثمانينواحدآالأولىفيفوجدتها،الترمذيسنن

أحاديثمنأقلداودأبيأحاديثأنأي.حديثآعشروأحدمائةالثانيةوفي

أمرين:أحدمنجاءهالوهمولعلتسيهر.جولدإليهذهبماخلافالزمذي

عددآأكثرأنهافظنالحجمجهةمنداودأبيأحاديثإلم!نظرأنهإفا

علىموقوفهومابينيفزقلملأنهأو،الأبوابتلكصفحاتعددلضخامة

الأحاديثإليهاوضئمكليهمافجمع!،الئبيئإلم!مرفوعهوماوبينالصحابة

.الترمذيأحاديثمنأكثرتلكداودأبيأحاديثعددأنفاستنتجالمكزرة

تريثه.وعدمتعجلهعكعلامةوذلك،ملومالحالتينكلتافيوهو

)21

إلىالأمويينمنموقفهمفيينقسمونالمسلمينأنتسيهرجولديرى

غيرللحكممغتصبينوتعتبرهممطلقآ،بهمتعترفلاطائفة:طوائفثلاث

ماترىلاوطائفةبعد.فيماعرفواكماالشيعةأوالعلويونوهمبه،خليقين

أفعالهموأنالكفز،يوجبماعنهميصدرلمدامماعليهمالخروجإلىيدعو

المرجئة.وهؤلاء،الإيماندائرةعنتخرجهملاالقبيحة

بنشرهموذلكعليهمالخروجمنالمنعفيكبيردورلهاكانوطائفة

وهؤلاء.عليهمالخروجفتناجتنابص!المطالأمر،ولاةطاعةإلىتدعوأحاديث

.والمحدثونالفقهاءهم

فسادأنوكيفللأرجاء،فهمهفيتسيهرجولدسنناقشالمقامهذافيونحن

حين.إلمطفنتركهالثالثةالطائفةعنالكلاموأما،مضطربةنتائجإلم!بهأدىلهفهمه
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فساد:منعليهترتبوماالإرجاء!تسيهرجولدرايمناقشة!

الأمويينرفضفييرونلا9:الذينأولئكهمتسهيرجولدعندالمرجئة

ويكفي.ولعنهمبالكفرلنعتهمأوطاعتهملرفضكافيآسببآالشرعيةللأحكام

يسألوا،ولمجملةبالإسلاميقزواأنحقيقيينمؤمنينيكونوالكينظرهمفي

".الفعليالسلوكعنكثيرآ

".بخصومهموالاعزاتالعلويينالأئمةإرفض:عندهيعنيوالإرجاء

ويقول.."،.للثائرينوممعاديآللدولةمواليآحزبآتشكلالمرجئةاف!نوهكذا

بعيدحدإلم!المحتمل"ومن:ويقول"،للشيعةطبيعيأنقيضآالمرجئة"كانأيضآ:

والنتيجة".الأمويللحكمالولاءموضوعفيالبحثالمرجئةفرقةأضلأن

منهناومناقشتةإ.المرجئةإلمطينتمونكانواالاتقياءالفقهأئمة!أن:هي

إليه.يرميكانالذيالمغزىجهةومنل!رجاء،فهمهجهةمن:وجهين

الارجاء:أقسام"

منالمتنازعينأميرتفويضمنهوالمقصودالتأخير.بمعنيالإرجاء-ا

نزاعهمفيالخوضوعدلم،بينهمشجرفيمافيهمليحكتماللهإلمطالضحابيما

ل!رجاء،الأولالمعنىهووهذا.حقعلىأنهيرىكليهماالفريقينلأن

الخلافةنهايةوحتى!هعثمانخلافةمنذسائدآكانالذيالمعنىوهو

إرجا!وهو،والتابعينالصحابةمنكبيرةجماعةكانتهذاوعك.الأموية

محمو؟.حسن

بنيفرسانمنوهوقطنةثابتالشاعرقولل!رجاءوصفوخير

المرجئة:منوهو،المهلببنيزيدجيشفيوكانأمية

عنداأوجارفيمنالقولونصدقممشتهةكانت!إذاالأموزنرجي

يذدادينهمفياستوواوالمشركونكلهمالإسلامعلىالمسلمون
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الصمداوخد!واماإذالثزكأالئاسمنأحدأبالغذنبآأنأرىولا

واجتهداقالفيماتغتدولومقالتهفيمخ!الخوارجكل

غتداكدبالثهيشيركالمعبدالقفإنهماوعثمانعل!أما

شهدامااللهوبعينالعصاشقشهذاوقدشق!ببينهماوكان

ورداآيةبحقأدريولستبسعيهماوعثمانعليآيجزي

بهاستشهدالذيالحميريالسيدقولمنيفقمالذيهوالمعنىوهذا

وفيها:نفسها،القصيدةفيجاءماذلكعلويشهدمنه،هوفهمهكمالاجولدتسيهر

المرجيانأغتذماوعثمانالهدىإمالمعينإلزجى

بالنهروانالخوار!وهوص!وأشياعهحربابنويزجى

فيل!رجاءمعنىلاحيثبالإرجاءللقائلينمعاتبتهبوضوحيعنيوهذا

ومعاويةوعئمانأمرهيزتجأأنلذلكيصخفلاعل!هوالحقضاحستلأننظره

عذبهم.شاءص!انلهمغفرشاءإنبعدلهفيهماللهليحكمالقيامةيومإلىوالخوارج

تسيهر،جولدإليهذهبعماجدآبعيدالقارئيلاحظكماالمعنىوهذا

الحيدةولكنهيزعمكمالهموالانتصارالأمويينمساندة4الإرجافليس

الطرفين:أحدنصرةعنوالتوقف

عليه،وعثمانوعمربكرأبيوتقديمالمنزلةفيعليتأخيربمعنىالإرجاء-2

فهمهعلىبهااستشهدالتيالأخرىالأبياتمنيفهمالذيهووهذا

الذهلي:دثاربنمحاربيقول.ذلكتوضحالأبياتوبقيةالفاسد،

علتاحسنأباأرجوبأنسفاهآأقوامغتنيعبب

شقيآأوتزألعقزيناعنصوابحسناباصارجائي

ردتاكذابآوكنتأسأتقولمقالقومآقدمتف!ن
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شتاأخافولستلبسولابأص!الإرجاءفيغتنفليس

جولدتسيهر!فهمعنالشاعرمرادأبعدمااللهيرحمكترىأنتفها

:طائفتانوالإيمانالعملتأخيربمعنىالإرجاء

وعمل.وقولاعتقادإنهتقولطائفة-3

والتاركعنه،ينفصللاالإيمانمنجزءآالعملترىالطائفةوهذه

قولوذلكالمنزلتينبينمنزلةفيهوأو،الخوارجقولوذلككافرللعمل

الحديث.وأصحابالسنةأهلقولوذلكفاسقهوأوالمعتزلة

منركنآليسأنهبمعنى،الإيمانمنجزءآلشالعملإنتقولوطائفة

فريقين:إلمطينقسمونوهؤلاء.لفقدانهينهدمأركانه

وأنعنهصاحبهيخرجلاوتركه،الإيمانمنإجزءآالعمليرىلافريق،

البدعة.أهلمرجئةهموهؤلاء،يضرهلاالمعاصيواتيانهينفعهلاالطاعاتفعله

تركف!ذا،مكملاتهمنولكنه،الإيمانمنجزءآالعمليرىلاوفريق!ه

المعاصيداتيان،منفعةالطاعاتهغلوأن،بتركهيفسقف!نهالعملالمؤمن

الذيهوالإرجاءمنالضربوهذا.السنةأهلمرجئةهموهؤلاءمضز!،

كمابجارحليسوهوحنيفةأببرأسهموعلىالفقهاءأكابرمنجماعةبهاتهم

العلماء.جهابذةذلكحفق

يكادالإي!انمسألةفيفيالسنةأهلورأيالفريقهذابينوالاختلاف

لفظيأ.اختلافأيكون

كانواالأتقياءالفقهأئمة"إنتسيهر:جولدقولفسادلنايتبينهناومن

وهم،المذمومالبدعيبالإرجاءمتهمونبأئهميوحيإذ"المرجئةإلم!ينتمون

رأينا.محماذلكغيرعك

فهو.خافغيرفإنهتسيهر،جولدإليهيرميالذيالمغزىجهةمنواما
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لفظةمعنىتتبعفيالموققغيرالجهدوهذا،اللغطهذاكلوراءمنيبتغيلا

اتهاموهوكلامهفيبهصزحقدواحدآشيئأإلأالعرباشعارفي)الارجاء(

أنهمباذعاءوذلك،الجائرينوالحكامالظالمةالحكوماتبتأييدالإسلامعلماء

منالظلتمأنبحخةالمعارضينعكالطريقيقطعواحتىالإرجاءلفكرةرؤجوا

مبررهنالكيكونلاوبذلك،الإيمانعنصاحبهاتخرجلاوالكبائرالكبائر،

الإذعانعلىتحثالتيالمخترعةالأحاديثنشرمع،عليهمللخروج

لأمور:الفسادغايةفيوهذا.والتسليم

البدعةأهلمرجئةمعيتفقذلكف!نزعمهبصحةلهسفمناإذا:الأول

منهم.ليسواالفقهاءومرجئةشرآ.أمخيرآكانسواءشيئآالعمليرونلاالذين

فيخهضواأجلاءوعلماءفضلاءرجالآالسنةأهلمرجئةمنان:الثافي

حنيفة،وأبجبيربنكسعيدالجائرةالحكوماتعلىوخرجواالظلموجه

بالإرجاء.قولهممعذلكيتفقوكيف

وعدمالأمرأولياءطاعةعلىتحضالتيالأحاديثأنجولدتسيهريزعم

العلويينبينالوسطيمثلونالذينالفقهاءاختراعمنهيعليهمالخروج

:فيقول،النظامأنصارالمرجئةوبينللسلطةالمعادين

...بأحاديثهمالدينيةالحيرةهذهمنيتخفصواأنالأتقياء4الفقها!استطاع

تجبجائرةكانتد!انالحكومةانوهومقاصدهافيتتفقالأحاديثتلكوكل

تحثالأحاديثمنطائفةساقثم".اللهإلىحكامهاقلافيضأمرويفؤطاعتها،

باطل.وبعضهاصحيحبعضها،الفتنفيالخوضوعدمالطاعةعلى

قاموا-يسميهمك!االفقهاءأو-الحديثأهلأنالمستشرقهذاودعوى

والئالر.النقليرذهاالحكمأنظمةتثبيتفيخطيربدور

واغلبها-فحسبمنهاالصحيخوأعني-الأحاديثهذهف!ن:النقلفأما
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القرآنيؤيدهااللهكتاببعدالكتبأصحهمااللذينالضحيحينفيوردقد

ؤاؤإلىآلزئموكؤأطيغوأآدئةأطهغوأتئؤأاةآلذفئيأيها!:تعالمطقال.عليهاويؤكد

دثهبطاعتهتكونالأمرولمنطاعةووجوب95،.النساء:أ!ينكزآلأتص

كأضةأينكتمطقضوأآلذ-شئصيتنلايختتةؤآتفوأ!:تعالىوقوله.ورسوله

وكون.،191:البقرةأ(القئلييناشاؤآتمتتةأ:تعالىوقوله25،.:الأنفال1

يكادولاشيء،علىتبقيلاكالنارتنقطعلاشروزهالأنالقتلمنأشذالفتنة

عكتحض!التيالأحاديثتلكأنعكأيضآيدذوهذاأحد.هولهامنت!قم

زعمإذاإلاالقهتم.الحكمعلىوالنزاعالخلافاتسبقتالفتنواجتنابالطاعة

.!مخترعةأيضآهيالكريمةالآياتهذهأنجولدتسيهر

الحديثأهلأوالفقهاءاجتماغلأنالادغا"هذايكذبفماتهالنظر:وأما

يتخقق،أنيمكنلاتسيهرجولديسميهاكماالمبادئهذهوضععلىجميعهمأو

علىواتفاقهم

هنالككانأميةبنيزمنيففي.يتأتىلاياللهرسولعكالكذب

هـ(،73)تعمربناللهوعبدهـ(،39)تمالكبنكأنسالصحابةمنالكثير

الباهليإمامةوأببهـ(،95)تهريرةوأببهـ(،87)تالعباسبناللهوعبد

هـ(،06)تبكرأبيبنالزحمنوعبدهـ(،64بشير)تبنهـ(،والنعمان81)ت

أهـ(.20)تواثلةبنعامرالطفيلوأبي

بنسعيد؟أمثال،التابعينالفقهاءمنأيضآكبيرعددهنالكوكان

ت)زيدبنوخارجيةهـ(،49الزبير)تبنوعروةهـ(19)تالمسيب

ت)يساربنوسليماناهـ(51بكر)تأبيبنمحمدبنوالقاسماهـ(،55

الفقهاءوهمهـ(أ20مسعود)تبنعتبةبناللهعبدبناللهوعبيداهـ(،70

)توالشعبيهـ(،أ60)تاللهعبدبنسالم:وأمئالالمشهورونالسبعة
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أمية؟بنيزمنفيالأحاديثتلكبوضعمئقمهؤلاءجمنققنأهـ(،50

متهمفقهائهامنفقنالعباسيةالخلافةزمنوضعتأنهاافترضناولو

ت)الرأيوربيعةاهـ(،35الخراسافي)تعطاء:أمثالمنفيهاكانوقدبذلك

بنومحمداهـ(،58)تهذيلبنوزفرأهـ(،57)توالأوزاعياهـ(،36

حينفة،أو:الأربعةالمذاهبوأئمةأهـ(،48)تليلىأبيبنالزحمنعبد

وأحمد.،والشافعي،ومالك

والعلم-الورعفيهمقن-ؤهمجميعهمهؤلاءأمثاليتفقأنيعقلفهل

بهمأذىولولهوالخضوعمؤازرتهإلىالتاسودعوةالأنظمةمننظامتثبيتعك

المتآمرين؟منشرذمةوكأنهمالدعوةهذهلتأكيدالأحاديثاختلاقيإلىذلك

يعلمونوهمبذلكهؤلاءيرضىفهلذلكيفعلواأنلغيرهمصخواذا

للمسلمين؟خيانةعليهالسكوتوأنالإسلاميهذدخطرأنه

الصنعبهذاالقائمالحكمنظامتنازعالتيالأخرىالفرقترضىوكيف

تلكبأنهؤلاءأحشلوإنهيقولالعقل؟واختلاقدسقأنهتعلموهي

عليهبملشئعواينازعونهالذيالحكمنظامتثبيتلغرضموضوعةالأحاديث

تشهير.آيمابواضعيهاولثتفروا،تشنيعإلمابذلك

تسيهر.جولدذهنفيإلأيصحلملأئهيوجدلمهذاولكن

علماءمنيخللمالعباسوبنيأميةبنيعصرأنجولدتسيهرفاتوكيف

ت)الحجاجبنشعبة:امثالوالتعديلالجرحعلماءوهم،الحديثنقد

أهـ(،89)تمهديبنالزحمنوعبدهـ(،أ95)تالثوريوسفياناهـ(،95

ت)السقبيشراحيلبنوعامراهـ(،89)تالقطانسعيدبنويحيى

وطاووسأهـ(،15)تالبصريوالحسنأهـ(،15)تسيرينوابنأهـ(،50

الأحاديثهذهإشاعةفيأنكماهـ(.59)تجبيربنوسعيدأهـ(،60)ت
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فيلأنهللحكاممصلحةفيهاتكونأنقبلللناسمصلحةالصحيحةالنبوية

دخانها.الأالحكاتميبلغولا،التاسالأبويلاتهايتأذىلاالفتنأغلب

حقعلىأنهفيهاطرفيكلفيذعي،وتتداخلالأمورتختلطالفتنوفي

يعتزلأنبهفالأؤلىحقعلىالأطرافأفييتبينلموقن،باطلعلىغيرهوأن

.الصوابوهوالفتن

انتشرالدعوةوبهذه،والتكتلالاتحادإلم!داعيآجاءالدينهذاأنكما

تفرقهمفيالمسلمينهلاكلأنوالانقسامالفزقةمنحذركماوانتصرالإسلام

وأحزابأ.شيعآ

إلم!ضمنآتدعوهيالفتناجتنابإلىتدعوالتيالنبويةوالأحاديث

ذكرناهاالتيالقرآنيةالحقيقةمعكليآيتفقوهذابالجماعةوالاعتصامالتآزر

:عمرانآلأ"تقرفوأؤ،تجييعاآدل!نختليؤآغتصئوأأ:تعالىقولهفيوالمتمثلة

(نتى:فييقتملشتشييعاؤكأئوأ؟ي!ثمخمرفواآلذينانأ:تعالىوقوله301،،

.،915:الأنعام1

أحاديثسيماولا،الصحيحةالأحاديثإلىيعمدالرجلهذابالماثم

دعواهمعتتفقالتيالموضوعةالأحاديثعنويعرضفيوهنها،الصحيحين

الالولالمجلداتالمسلمونبيانهافيألفوقدوجودهاالمسلمونينكرلاوالتي

شزها؟فيأحايقعلالكي

إرتولايعينهمماليستلأنهاالموضوعاتهذهعنأعرضأنهالواضح

المسلمين،بينأمرهااشهارمعمعرفتهاإلىمسبوقأنهيدريلأنهفيها،له

عمومآالصحيحةالأحاديثفيالطعنهذاصنعهوراءمنيرميولكنه

اللذينالكتابينهذينخصوصآ،الصحيحينأحاديثضخةفيوالتشكيك

فيالثمكقارئهرؤعفييذيخلأناستطاعإذاوحتى،بالقبولالأئةتلقتهما
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كتبفيالواردةالصحيحةالأحاديثفيالطعنأمرعليهشهلالصحيحين

ماجه.وابنوالنسائيداودوأبيالترمذيكسننالأخرىالسنة

سؤالى:أخيرآويبقي

يسميهم-كماالفقهاءأو-الحديثأهلروايةتسيهرجولديفسربماذا

ومثل:جائر"،سلطانعندعدلكلمةالجهاد"أفضل:مثلالأحاديثمنلعدب

يستطعلمف!ن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرآمنكمرأىإمن

فيماالمسلمالمرءعلىوالطاعةإالسمع:ومثل"،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبه

.؟!طاعةولاسمعفلابمعصيةاجمزفإذا،بمعصيةيؤقرلمماوكرهأحب

الأحاديثتلكزوواالذينأنف!همهمالأحاديثهذهروواالذينفهؤلاء

فيها؟نفسهأوقعالتيالورطةهذهمنالخروجلهفكيفينكرها،التي

)41

ومثالبهمالصحابةمناقب!الموضوعةالأحاديثظاهرةتحليل!اضطرابه

الصحابةفضائلفيالموضوعةالأحاديثدراسةفيجولدتسيهرذهب

الأحاديثخلطهعنففضلأ.الاضطراببهئئذتمااقلمذهبآومثالبهم

دراسةعناءنف!هيكففلمالصحيحةالأحاديثمعالمناقبفيالموضوعة

نإالحزبيةوانتماءاتهمبهاالمتهمينأحواليلمعرفةواحدآواحدآأسانيدها

عصيرأفيوفيواختلاقها،بوضعهاشخصئيمامصلحيمامنيلحقهموماؤجذت،

متأخرأمالزمالقفيمتقدلمهوهللمعرفةذاكأوالحديثهذااختيقبالضبط

العباسييناختلاقمنبأنهالأمويينذمفيموضوعحديثعلىالحكممخافة

عليهم.متقدمأوعنهمجدآمتأخرأنهمنالزغمعلى

اتفاقهعدملمجردزذةأوالخبرتأوقيلأنيكفيلاالحديثمتنفيوالنظر
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للنصالداخليالنقدبأنناهيكشيء،فيالعلمأصولمعيتفقلاالقارئمع

نإثم.الاختلافعندإليهاالرجوعيمكنومنضبطةمعتبرةقواعدلهليست

فلاغالبآاثنانفيهايتفقلاالتيالظنيةالأمورمنالباطنيأوالداخليالنقد

الظنمجاراةف!نلذلك.الدلائللهاوشهذتالقرائنحقتهاإذاإلأممفنرقةتكون

محالة.لاالخطأفيصاحتهاتوقعالواهيةوالافتراضات

ظنونه،إليهاتجزتاالتيالفاسدةالتعميماتفيجولدتسيهروقعهناومن

بينهمالماعمرووضعمنهوذمهأوزيدمدحفيجاءحديثكلأنقخ!شت

ذلكويشبه.الزللموطنهوبل،معروفهوكمالازيمغيروهذا،خصومةمن

عينهنضمتوضعوبارعأنبيهآالمحققكانف!ذا.الجنائيةالتحقيقاتفينراهما

الأبعدعندهذلكفيوششوي،الجزيمبدوافعالمتعلقة،المحتملةالفروضكل

منفلانفاتهام.ذلكخلاتعلىالأدلةتتظافرحتىمنهبالأدنىالجرممن

ضر!لأنهأو،عليهالمجنيمعوفاقعكيكنلمأنهلمجردبالجرمالئاس

عليدلغيرهالحقيقيالجانيبينماالتاسمنمسمععكمنهوالنيلبمعاداته

للناسظهرماخلاتالتحقيقاتنتائجأظهرتوكم.تريثوعدمتقصير

إ.شبهةأدنىحولهتدورتكنلمقنللمحكمةوساقت

العباسيينالأمويينبينخصومةمنجرىماوبينسقناهالذيهذاوبين

مدحأوالأمويينذمفيقيلمابأنالجزمبمكانالسهولةمنولي!كبير.شتة

ولاظتآيظلأنهإلأمحتملآ.ذلككانو)ن،العباسيينوضعمنهوالعباسيين

آنفآ.قلناكماذلكعلىالشواهدتتوافرمالماليقينإلم!يتجاوزه

الكذبدواعيأنوهو،إليهيلتفتأنيجبماأهمجولدتسيهروفات

التالية:الأحوالفيتنحصر

مذهبلنصرةأو،للمنفعةطلبآيكونوهذا:الذاتيةللمصلحةالكذب-أ
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الزنادقة.يفعلكما

فيالغيرمصلحةلأنأولحماقةإفايكونوهذاالغير:لمصلحةالكذب2-

الباطن.فيذاتيةمصلحةهيالظاهر

يحسبونوهمللأجرطلبأالمتصوفةجهلةبعضيفعلكما:حسبةالكذب3-

صنعآ.يحسنونأنهم

دفعأ،لهيملكفلاالمرءلسانعلىالكذبيجريأنوهو:عادةالكذب4-

.العادةبفعلفيألفه

العمومفيتخرجلاالمثالبأمالمناقبفيكانتسواءالمكذوبةوالأحاديث

المتهمينكلأمامهيطرخأنتسيهرجولدعلىالواجبمنكانولذلكهذه،عن

الأحوالمنواحدةحالةإلىتنتميمجموعةكليضموأن،الأحاديثبتلك

عنتختلفالكذابينمنقوائمبأربعالخاتمةفيلينتهيبعضها،إلم!المذكورة

مستجلآ.يكنلمإنصعبآ،الأمرهذايكونوقد.الكذبإلم!دوافعهافيبعضها

إلىدفعناوقد،الجوزيلابنوهوالموضوعاتفيكتابأشهرفتحنافلو

ثلاثة:أمورغيرهدوناختياره

وتبع،عليهعيالهمالموضوعةالأحاديثفيبعدهكتبوامنكلأن:الأؤل

قليلآ.إلأيخالفوهولم،له

بذكرغيرهيكتفيبينما،المختلفةطرقهمنالحديثأسانيدسوقه:الثافي

.إسنادهمنمجزدآالحديث

وآفته.الحديثعقةذكره:الثالث

والتي،ستةمعاويةفضائلقيالموضوعةالأحاديثعددأنمثلأ،لوجدنا

فيوالموضوعة،خمسةالعتاسفضائلفيالموضوعةوالأحاديث،ثلاثةذقهفي

والموضوعة،وخمسونتسعةعليفضائلفيوالموضوعة،ثلاثةالعباسبنيذئم
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.اثنانذفهفيوالتي،ستةعثمانفضلفي

فيقيلبماقياسآجدآكبيروعددهاعليفيالموضوعةالأحاديثوباستثناء

ف!ن،الكذبمنيتحرجونلاوهؤلاءالرافضةوضعمنوجفها،غيره

هوقنأسانيدهافيومثالبهمالآخرينالضحابةمناقبفيالموضوعةالأحاديث

هوومن،بالجهالةموصوفهووقن،بالكذبمتقمهووقن،بالزندقةفتهم

سياسي.انتماءأقيلبعضهمكانإذامامعرفةوتشق،والاختلاطبالوهممنعوت

منيتضحالعباسيةللأصةإالتحيز:إنقولهفسا؟لنايتضحهناوجمن

فيذكرهاالتيأالمرويةالأخرىوالأقوالالخبرهذافيالجاسذكرورود

مثير".بشكل،الخامسالمبحث

عقيآذى"من:!حقولهوهوإليهأشارالذيالخبرف!نذلكعنوفضلآ

التيالأخرىبالأقواليقزنأنيصخلاأأبيهصنوالرجلعئمف!نماآذانيفقد

ليسإذ،نفسهالجنسمنوكأنهماالعباس!يينفيقيلتأشعاروهيعليهاأحال

بل،العباسيينالخلفاءمدحفيقيلتالتيالأشعارفيالطعنكتابهمقصودمن

والتعصبالتحينررائحةمنهايشتئمالتيالنبويةبالأحاديثالاستخفاف

الأسلوبهذااعتادجولدتسيهرأنغير.صحيحةكانتولوبالوضعورميها

كتابهمنسابقةمواطنإلىالقارئيرذحيثهذاكتابهمنموضعمنكثرفي

داذا،البعضبعضهيعضدوالجميعذكر،ماعلىأمثلةهناكساققدأنهبحجة

وأشعارأقواليمنالهزيلةالشواهذالأيجدلاالمذكورةالمواطنإلىالقارئرجع

علمثالآرأيناكمامتناقضآالموضعينفيالكلاميكنلمإذاهذاذلك،ونحو

فيمجازفاتهومن(.الفصلهذافيتناقضه-ا)رقمالتعليقاتهذهأولفيذلك

هذهمثللنشرالحثيثالعباسيينسعيهوالمؤكدالأمرإولكن:قولهالمقامهذا

لموهو!مؤكدأأفزآعندهالظنصاركيف-اللهوققك-فانظر.أالأحاديث

القلب.إليهيطمئنبرهانبأدنىذلكعكيأت
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بعضمناقبفيالواردةالأحاديثلعددإحصاءبعمليةتمتوقد

تسيهر،جولدمزاعميكذبشيئآفاكتشفتالمشهورةالستةالكتبفيالصحابة

ولاجدآقليلةاللهعبدوابنهالعباسمناقبفيالواردةالأحاديثعددأنوهو

حسببكثيرذلكمنأكثرتكونأنأولىوكان،الأربعةالخلفاءبمناقبتقاس

أتفتالستةالكتبهذهوأنستمالاالواقعيكذبهاالتيتسيهر،جولدنظرية

العباصي.العصرفيجميعها

الأحاديث:تلكبعددقائمةذيهيوها

ث!!!س،.،
فىه.ؤ.؟.+-!+ .فى

بكرأيمامناقب

75173عمرمناتب

75-21عثمانمناتب

441951عليناتب

11041-والحينالحسنناتب

جعفرامناقب

32--أالحباسمناقب

أ-11العباصبناللهمحبدمناقب

-أ--أمعاوبةناتب

117-43ومحمربكرأبلأمناقب

-2132وعثانوعمربكرأبمناتب

-أ---اياربعةمناقب

وأبالانقطاعمردودوبعضها،والموقوفةالمكزرةالأحاديثغيرمنوهذه

الغرابة.أوبالتفردأوالراويضعف
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لهيسلمفلا،خرافةبأنهونعتهبالعباسالاستسقاءحديثفيطعنهوأقا

بالعباسالاستسقاءوخبر.ذلكفيسلكهالذيبالمنهجيخبرنالمأنهعنفضلآ

عمر.خلافةزمنحدثتتاريخيةواقعةيحكيخبرولكنهنبويأحديثأليس

صحيحىلأنه،سندهجهةمنالخبرهذاصحةينفيتسيهرجولدأنأظنولا

معلتعارضهمتنهجهةمنيرذهولعله،صحيحهفيالبخاريأخرجهوقدسندآ،

صلاةوللمسلمين،بالعقيدةتتعلقالمسألةهذهلأناستبعدههذاوحتى.العقل

إلأيؤمنلامادفيمفكرأنهتسيهرجولدعنيعرفولمالاستسقاء،تعرفخاصة

،عقيدةصاحبفهوذلكمنعكسعلىبل،الغيبياتوينكربالمحسوسات

نسمعولم.الأخرىالسماويةالعقائدشأنشأنهاعقيدةوهي،اليهوديةوعقيدته

ترجمتهمنسابقموطنفيعلمناوقد)1(،عقيدتهعنتخلىقدتسيهرجولدأنقط

اهتمامهجانبإلمططويلآعمراخدمتهافيسلخوقدليهوديتهمخلصأيهوديآكانأنه

لاالمطرأنبمعنىخرافةالاستسقاءخبرإنبقولهأرادإذافإنهلذلك.بالمشرقيات

عنهاينافحالتيعقيدتهأصلمعمتناقضآكانالسماءإلمطالأيديرفعبمجردينهمر

فلا.شابههوماالتكفيريومقبيلمنوالغيبياتالعباداتهذهبمثلتعبئوالتي

تاريخيةناحيةمنالمذكورةالحادثةبوقوعالتصديقعدميعنيأنهإلأإذنيبقي

كونهاعنيخرجهاالأخبارفيورودهامجزدأنوفاته،خرافةمحضواعتبارها

أهلغيرمنرواهالخبرهذاأنوحسبه،الواقعمننصيبألهاويجعل،خرافة

طبقاته،فيالواقديكاتبسعدابن:أمثالمنالإخباريينمنجماعةالحديث

يعنيوهو،الفتحفيحجرابنالحافظذلكذكركماالأنسابفيبكاربنوالزبير

(.قريش)نسبكتاببذلك

ويومياتهجولدتسيهرمذكراتعلىأقفأنقبلبعيدةسنينمنذالفصلهذاكتبتتدكنت)1(

ولمالإسلامإلم!اهندىقدجولدتيهرأنمنهايفهمقدإشاراتفيهاظهرتالتيالثرقية

أعلم.واللهذلك،عكالمزتبةالتبعاتمخافةذلكيعلن
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الأحاديثفيلهكانإذهذاتسيهرجولدصنعمنلأعجب!اني

فخانهواستشفىبذلكشفىقدأنهخعشتولكنهيخنى،العباسفيالموضوعة

فقام،عليهفرذرجلأشتمإذالأحمقبشربنسهلكحالحالهفكان،الحط

والله،اشتفيت:ويقولويخرقهايعضهاسهلفأخذعمامتهفوقعتخلفهيعدو

مكانه.إلمطعادثم

)51

طويلأزمنأالئبيئحاربالمطلبعبدبنالعباسأنزعمهفساد

القداسةمنبهالةالعباسأحيطالرواياتهذه"وفيتسيهر:جولديقول

مرتين:هناأخطأوقدطويلآ"،زمنأالتبيئدعوةقاومأنهمنالرغمعل

قالإذابابالجنائز،)كتابالبخاريصحيحعكالقارئأحال:عندماالأولى

فيقولهعلىدليلأثمةبأنإياهموهمأ(اللهالأإلهلاالموتعندالمشرك

صحيحفيالكلامبينما.البخاريصحيحمنإليهالمشارالموضوع

الئبيئوكان،الوفاةحضرتهوقدجمدالئبيئعمطالبأبيعنالبخاري

ماالخبرفيوليس،المطلبعبددينعلىماتولكنهإسلامهيرجو!ك!عرو

.بالعباسيتعقق

تكذبهماوهو،الدعوةبمقاومةالمطلبعبدبنالعباساتهمعندما:الثانية

:وجوهمنذلكوفساد،السيرةكتب

قومهدينعكيومئذوهوال!ث!غب،الم!ع!ب!هأخيهابنمعحضورها-

فيهموتكلم،العقبةبيعةفيوالخزرجالأوسمنالمواثيقلهليأخذ

84(.)2/سيرتهفيهشامابنذكرهحسنآكلامآ

لماأمرهايكتمواأنعكبهاالئاسوتبشيره،عاتكةرؤيامعقصته2-
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يسلم.أنقبلذلكوكان،الدعوةبنصرةبثارةمنفيها

وكانبدربوقعةقريشجيشفيواحدةمرةإلأالعباسيخرجلم3-

لقوهإذاالعباسيقتلواألأأصحابهمنطلبقد!ك!الرسول

281(.)2/هشامابنمكرهآ.لخروجه

ذكركماالبيتوأهلالمهاجرينمننفرمعحنينيومثبوته4-

.،2247/الأثرعيون:الثاسستدابنأالسيرأصحاب

الدعوةقاومإنهحقهفييقالأنالإنصافمنفليس،حالههذهكانتفمن

مؤئدوخيز،أخيهلابنناصيرخيركانانهعلىالأخبارشهدتوقدطويلأ،زمنآ

علىوماتمج!حالئبيئمعوغزا،أسلمأنهوحسبه،إسلامهيشهرلملىان،لدعوته

.لإسلاما

عكوتطاولآ؟للتاريختزييفآتسيهرجولدمنالكلامهذاأليسوأخيرآ،

الحقائق؟
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الرابعالفصلعلىتعليقات

الحديثفيالوضعضدالفعلرذ

)11

مسألة(محمدية)دراساتكتابهمنالرابعالفصلفيجولدتسيهربحث

معالجتها.فيالمسلمينمواقفاختلفتوكيفالأحاديثفيالوضع

)ص(:فيهايقولأ)(لهيعةبناللهعبدإلىتنسببعبارةفصلهصذروقد

الحديثأخذمنيحذركانبدعتهعنرجعالبدعةأهلمنرجلا"إن

"..حديثاصئرناهرآيارآيناإذاكناإنا:ويقولتثبتدون

.الخوارجمنشيخالرجلأنفيهاجاءأخرىروايةإلم!الهامشفيوأشار

:العبارةهذهمنجولدتسيهروششنتج

لتفكيرفياتجاهيخلويكادلاحيثالواقعمعيتفقالاعترافهذاأأن

."..عنهيعبرحديثمنضدهالإسلامي

الآتية:للأسبابإطلاقهعلىيصحلاالكلاموهذا

فيههناكأوهنامنالكاتبيتلقفهاعبارةعلىبناءحكماستنباطإن"

هذامنتسيهرجولدبهايحتجالتيالعبارةوهذه.الحقيقةعلىوافتياتتمخل

عنرويتالتيالعباراتشأنشأنهاوالتهويلالمبالغةمنتخلولاوهي،القبيل

منالآلافعشراتبوضعأنفسهمعكشهدواالذينالوضاعبعض

ت)وقاضهاالمصريةالديارمحدثالزحمنعبدأبوالحضرمىعقبةبنلهبعةبناللهعبد)1(

نهذيبحجر:ابن224،رقمترجمة237:)الحفاظتذكرة:الذهبىعندترتجهانظراهـ(.74

2،77:الزاهرةال!نجوم:بردىتغرىابن3،38:الأعيانوفيات:خلكانابن5.373:الهذيب

283:ا:الذهبشذراتالعماد:ابن
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ماوأدنىبيسر.يقبلهلاالأقلعلىأوالعقليصذقهلاقدروهو)1(،الأحاديث

؟الموضوعاتمنالمهولالعددهذااختفىإلنهو:الكلامهذابهيواجه

الموضوعاتتقصيفيأصحابهاصتفهاوقدإلدينا،بينالموضوعاتكتبوهذه

آحاب،أخباليفيلناوردتالتي)2(الأرقامهذهمعشارعشرتحويلاوتتبعها،

حفظولماذا.عفةأوانقطاعمنيخلولامنهامسندأجاءومالها.سندلاوأكثرها

له؟يؤبهلمالباقيأنبافتراضفقطالقدرهذالنا

جهتين:منيصحلالهيعةلابنالمنسوبالخبربهذاالاستدلال"

لهيعة.لابننسبتهصحةجهةمن-

منه.يستنبطأنيمكنماجهةمن-

منسوبآروقيكما،لهيعةلابنمنسوبآروقيقدفمانهصختهجهةمنأما-

عنطريقانمنها.طرائقعدةمنلهيعةلابننسبتهجاءتوقد.لغيره

للخطيب()الكفايةفيكماالمقرييزيدبناللهعبدالزحمنعبدأبي

فيهاويحللالحلالفيهايحرمحديثآلافأربعةوضعإنهالعرجاءأبىابنقولهذامن)1(

الثامىسعيدبنعمدفيصالحبنأحمدوقول1،1ا:الشريعةتنزيه:الكنانيانظر،.الحرام

وتول،الم!2:التهذيبتقريبحجر:ابنانظر،.حديثألافأربعةوضعأنهالمصلوب

السيوطي:انظر.حديثألفكرأربعةفاللهرسولعلىالزنادقةوضعتزيد:بنحماد

75.اةالأفكارتوضيحوالصنعافإ:284،ا:الراويتدريب

وتدفعها،الواقعلهايشهدولاريب،لافيهامبالغالقومبعضعباراتفيالواردةايأرقامهذه)2(

فيالمرفرعةالثريعة)كتابفيالموضرعةالأحاديثفجملة.الموضوعاتفيالمصنفةالكتب

فيهاوهذهحديثا)2402(نحوتبلغمثلاالكنافيعراقلابن(الموضوعةالراهيةالأخبار

)كثفكتابفيالموضوعةالأحاديثجملةوتبلغ،بالوضعنعتهاعلىالعلماءيتفقلمأحاديث

)3281(نحوللعجلونىالئاس(النةعلىالأحاديثمناشتهرعماالألباسومزيلالخفاء

الذيالثبتفيجاءكماالوضاعينعددأنعلمناواذا.والحسنالضعيففيهاوهذهحديثا،

متهمارجلا)1258(نحويبئالمعجمحروفعلىمرتبينكتابهأولفيعراقابنأورده

الأحاديثمجمرعمنفقطحديثينهؤلاءمنراوكلنصيبمتوسطيكون،بالوضع

ذلك.مناقلبلالموضوعة
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وفي،البدعةأهلمنرجلالمقالةصاح!تأنإحداهافيجاء123(.)ص

الكذبعنأبعدالخوارجلأنأسلموالأولمط.الخوراجمنأنهالثانية

المقالةصاحبوالمبتدعالكبائر)1(.منوالكذب،بالكبيرةيكفرونلأنهم

كتابهأؤلفيالجوزيابنساقهاروايةلذلكوتشهد،راففيىأنهيبدو

عنوفيها،سلمةبنحمادإلمطالخبرهذاتنسب(الكبرى)الموضوعات

:قالسلمةبنحمادحدثني:قالأمئةأببناللهعبد

استحستااجتمعناإذاكنا:قال-الرافضةيعني-لهمشيخحدثني.9.

.")2(..حديثآجعلناهشيئآ

يبعثمماشخص،منكثريتنازعهالخبرهذاأنإذن،الواضحفمن

أخرىوتارةلهيعةابنإلمطموصولآتارةيزؤىوأنهلاسيماضخييمافيالارتيات

)3(.حرببنسليمانعلىموقوفآ

:قاللهيعةابنعنبسندهآخزخبرأالجوزفي)4(ابنوروى

أربعمائةوضعت:فقال؟يبكيكما:فقلتيبكيوهوشيخعلىأدخلت

)1(

)ر(

أشهرأحدوهوالذهبىالإمام)نحتىموضوعاحديثاروىالخوارجمنأحداأنيثبتلم

)منهاجكابمختصروهو(الاعتدالمنهاجمن)المنتقىكتابهفييقولوالتعديلالجرحأعلام

نأنعلمونحن.المثلبهيضربمماالرافضةأوكذب:الرافضةكلامنقضفيتيميةلابنالنة(

يتحزونفوجدناهمجربناهملأننابالكذبنرميهمأننقدرفاهذاومع،منكمشرالخوارج

المذهبهذا؟لدوقد048.صالاعدالمنهاجمنالمنتفى:الذهبي.."وعليهملهمالصدق

الاسلامي(التثريعفيومكانتها)النةكتابهفيالباعيمصطفيالمعاصرينمنلهوانتصر

أنهمعلىيدلمحوسادليلانلصىأنعندناالمهمإن:فأقولأعودأفي"على:فقال82ص

أهلفيليسداود:ابنقالوقدكيف،الآنحتىعليهأعثرلمماوهذا،الحديثوضموا

".الخوارص!منحديثاأصخالأهواء

93:أالموضوعات:الجوزيابن

94:أالسابقالمصدر:الجرزىابن82،:االمجروحينكتاب:حبانابن

..والصفحةالجزء:السابقالمصدر
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أصنع!كيفأدريولا،الئاسبينأدخلتهاحديث

يجوزوكيف.الضحةرائحةمنهتشتمولا،الضربذلكمنالخبروهذا

؟التاسفيهايقعلاحتىالأحاديثتلكمنهيعلتمأنقبلتركهلهيعةلابن

الشافعيئ:قولمنهووآين؟الرجلهذاهوومن

عنه!السكوتيسعهماالكذتمحدثمنرجلعلم،إذا

.؟المصطفىسنةعنالذلثالعلمأهلمنوهوحقهفيصاروقد

إلأهناإليهيذهبماببعضلجولدتسيهرسقمكا!ول3ولهروبسونأنومع

:وقالالفصلهذاجولدتسيهربهاافتتحالتيالحكايةبهذهلهيسفملمأنه

فمثلا.الدولةداخلالمختلفةالأحزابلتأييدإذنالأحاديث"اخترعت

لهمرآياأحئواكلماالخوارجبأناعترفبدعتهعنرجعخارجيآأنقضةتحدثنا

يمكنالتيوالمجهولةالغامضةالقصصتلكمنواحدةوهذهحديثأ.جعلوه

كتبفيفقطيتمغنأنالمرءعلىيجبولكن،موضوعةنفسهاتكونأن

")1(.الوضعمنهناإليهمنسببمايعرفوالمالخوارجأنليدركالحديث

استخراجيصخلاأنهالمعلوممنف!نهمنهيستنتجماجهةمنوأما-

قاعدةالحكتمذلكنجعلثم،باطلأمهوأصحيحنعرفلاقزبخبيىمنحكيم

بأنهوالآخرينأنفسناونوهمضخمابناءعليهانبنيثم،الشكإليهايرقىلا

والنظر.البحثأصولمعيتنافيممار!بئلا.وهذايتزعزعلاشامخقوفيبناء

:فقالالإسلامفجرفيأمينأحمدإليهذهبجولدتسيهرإليهذهبوما

هذا،يؤيدوحديثإلأفقهيآفرعآتجدتكادفلاالفقهفي!وكذلك

)2(."ذلكيؤيدوحديث

كا!"3+ه!.7ول3ا+أحمأ4أ،أ+ه:6+عأ"3ءوله+ههم"لاول+أءأ"+س!3ء،كطء"ء،له*+ءوله+.،0751نظرا(1)

*أءأأ(1591)7.0-52*

162صالإسلامفجر:أمينأحمد)2(
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إلأعندهيصخلمحنيفةأباأنمنخلدونابنرواهبمالزعمهواحتج

التي()يقالالتمريضبصيغةذلكروىخلدونابنأنمعحديثآ،ع!ثرسبعة

)1(الروايةعلماءعندمعروفهوماعلبالتضعيفتشيز

حديمثمنتخلو،الأحكامأوالعقيدةفيسواء،مسألةتكادلاانهودعوى

رفعها،قبلعليهاالدليلإقامةإلىتحتاجيخلافهايؤياآخزوحديبيؤيدها

أدلتهاوجمعوالفقهيةالعقديةالمسائلجميعفيالنظرالأقلعليستلزموذلك

بهيقملمماوهو،متعارضةأدلةأنهاعلىالقاطعبالدليلالجزمثم،السنةمن

الريح.كقبضدعواهمصارتوبذاحذوهحذامنولاجولدتسيهر

)21

ثلاثأ:طرقأالوضعمقاومة!سلكواالمسلمينأنإلىجولدتسيهرانتهى

الصالحين.موقفوهوممائل،بوضعالوضعمواجهة"

علماءموقفوهو،جملةبالحديثبالاشخفافالو!عمواجهة"

وغيرهمالكلام

الحديث.علماءموقفوهونقدفي،بمنهجالوضعمواجهة*

خلالمنإليهاتوضلالتيوالنتائج،إليهذهبماهنانستعرضوسوف

يتعذرممابباطلحقأيخلطأنهنرىوسوف،غايتهإلىللوصولسلكهالذيالمنهج

الحقيقة.إلى4الاهتداضئيلآ،المعرفةمنالضربهذامنحطهكانمنعلى،معه

مماثل:بوضعالوضعمواجهة:اولأ

أحاديثاختراعالؤضعهيبهاووجةطريقيماأؤزأنجولدتسيهريزعم

الأحاديث.اختلاقب!ثمذ؟وتستنكر،الكذابينوتلعنالكذتتحزممضاذ؟

591صالإسلاميالتثريعفيومكانتهاالسنة:مصطفى،السباعى،راجع)()
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هي:الأحاديثوهذه

النار!.منمقعدهفليتبوأمتعقداعليكذب"منأ-

فأياكمآباؤكمولاأنتمتسمعوالممايحدثونكمأناسأمتيفي"سيكون2-

".و؟لاهم

لمبماالأحاديثمنيأتونكم،كذابوندجالونالزمانآخرفيإيكون3-

يفتنونكم".ولايضلونكملاوإلاهمفأثاكمآباؤكمولاأنتمتسمعوا

منبالحديثفيحدثهمالقومفيأتيالرجلصورةفيليتمثلالشيطاناإن4-

ولاوجههأعرفرجلاسمعتمنهمالرجلفيقول.فيتفرقونالكذب

أ.يحدثاسمهماأدري

علىفتقرأتخرجأنيوشكسليماناوثقهامسجونةشياطينالبحرفيإنؤ5-

قرآناأ.الئاس

سمغ!.مابكليحذثانالكذبمنالمرء"بحسب6-

الغالينتحري!عنهينفونعاوله،خق!كلمنالعلتمهذا"مجمل7-

ا.الجاهلينوتأولل

الأولالحديثعنالكلام!

أعلىفيهوبلمتواتر،حديث0001عليكذب"منحديث"

رميهإلىدقمتلماالتواتر)1(معنىجولدتسيهرأدركولوالتواتردرجات

منخبيىأيإلىينظركماإليهفنظرالمعنىذلكعنهغابولكنه،بالوضع

تحققهعندالتواترمئيهزلأن،مذمومةالنقدفيجرأ"وهيالآحاد.أخبار

بلدأو،مكةاسمهامدينيماوجودينفيكمن،عقلهفيالتهمةإلمطيعزضه

،الكذبعلىتواطؤهميستحيلبحيثجماعةطريقمنالخبر"نقلهو:الاصطلاحفيالتراتر)1(

فيللتواترالفاسدتعريفهبنامزوقد."الحسالروايةمصتنديكونوأن،مثلهمعنيروواوأن

.هناكتعليقاتنافيعليهررددناهوقد،كتابهمنالأولالفصل
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العلمويفيد،الثبوتقطعيالمتواترانثميزرهما.لمصمانالصيناسمه

إمن:وحديث.وزدةإئكارتضدبشأنههذاكانوما،الضروري

واحدآواحدآعذهموقد)1(،الصحابةمنكبيرعد؟رواهعلي!كذب

اولفيأهـ()2(140)تالقاريعليبالملأالمشهورسلطانمحمدبنعلي

.آخرونقبلهفعلوكذا(،الموضوعةالأخبارفيالمرفوعة)الأصاركتابه

فيالمتزايد؟الؤضعحركيمالمقاوم!اختيقالحديثهذاأنوالزعم

وتسليمهإقرارهذلكمنوالأعجمب.الدليلعنعاريةدعوىالأحاديث

صحابيا.ثمانونرواهقدالحديثهذابأن

:4رقمالهامشفيقوله

نأويحتمل،الرواياتبعضفيموجودةليست)متعمدأ(لفظة"إن

الموضوعة،الأحاديثتشرواالذينالتاسحمايةبهقصذحذفها

كافيالافتراض!وهذا.صحيحةأخهامنهمظنآيئيمابح!نيورذدوها

".اللفظةهذهلإضافةماحاإلمط

:وجوهأربعةمننظرفيه

الحديث.رواياتبعضفي)متعمدآ(لفظةوجودبعدميتعلق:الأول

)متعمدآ(.لفظةأضيفتأوأجلهمنحذفتالذيبالقصديتعلق:الثاني

الدينزينللحافظوالأيضاحالتق!دمع266)المطبوعةصالمقدمةفيالصلاحابنقال)1(

مننحوص!اللهرسولعنرواهأنهمسندهفيالجليلالحافظالبراربكرأبو.ذكر)..(:العراقي

مننف!وستوناثنان!عنهرواهأنهالحفاظبعضوذكر،الصحابةمنرجلاأربعين

علىاجتمعحديثالدنيافيوليس)البزار(:قال.بالجنةلهمالمهودالعثرةوفيهمالصحابة

وسبعيناثنينالى4(صالمتناثرة)الأزهارفيالسيوطيوأوصله،"..كيرهالعثرةروأيته

عليراجعصحابيأ.وستونواحدرواه29(ص)الموضوعاتفيالجوزيابنوعند.صحابيأ

93.-4صالمرفوعةارالأص:القاري

5!ها:الطالعالبدر:الشوكافي3،183:الأثرخلاصة:المحيعندترجمتهانظر)2(
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والكتابالمستشرقينمنغيرهإلىفسادهمعالكلامهذاانتقال:الثالث

المسلمين.

محمد()حياةمؤلفميوربوليامالموضعهذافيجولدتسيهرتأئر:الرابم

وأكثرالتواتر،درجةبلغقدالحديثهذاأنثبتفقدالأولالوجهأفا

وهذاتتضمنها.لمالتيالرواياتهيوقليلة)متعمدآ(،لفظةتضمنترواياته

صحيحة.زياد!أنهاأو،كذزجةأنهاإما:أمرينأحذإلأمنهجيآيعنيلا

كانتماوهوالمتنيفيالمذزقيلأن،اليهسبيللامافهذامدرجةكوخهاإقا

يستحل-لمإن-هناإثباتهيصعبوهذامنه)1(،ليستالراويمنزيادةفيه

تواطؤهناكيكونأنيعقلولا.الزيادةهذهتضمنتالتيالرواياتلتعدد

لموإنحتىالزيادةوهذه.صحيحةزيادةأنهاالأإذنيبقىفلاإدراجها.على

ذلكمنافاةمنرية)2(أبوزعملماخلافأيقتضيهاالعقلف!نموجودةتكن

أكانسواءعليههوماخلافعلىبالشيء)الإخبارعندهالكذبلأنللعقل

الإخبارهوالكذتلأن،للكذبصحيحغ!رتعريفوهوخطآئمأمعمدآ

ماوأمامتغقذأ،كانماإلأكدبأئ!قىولا)3(،عليههولماخلافآال!ثيءعن

فيهيقعمماذلكلأنصاحبهعكتثريمتفلاالخطأأوالغق!سبيلعككان

غلىآثثزىيمنياطقزؤقق):تعالىفقالذلكمؤيداالقرآنجاءوقد،التاس

هذهمنخاليأثقاترجالهاأخرىروابةفيالحديثبورودإما:طرقبعدةالإدراجويعرف)1(

وأ،المطلعينالأئمةبعضمنبنصأو،الزيادةصاحبالراويمنذلكعلىبالنصأو،الزيادة

الديننور268،:االراويتدرب:السيوطيراجع!اللهرسولكلاممنكونهاباستحالة

يهـ.2صالحديثعلرمفيالنقدمنهجعتر:

73صالمحمديةالسنةعلىأضواء:ريةأبومحمود)2(

مخبرهيكونالذيالخبرهووالكذب"..35(:)صللصكرياللغةفيالفروقكتابفيجاء)ر(

الجرجافي:أيضأ،راجع،"استدلالابطلانهولعلمذلك،اعتقادويصخعليههوماخلافعك

021.صالتعريفات
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انئؤاجذتآ،زلتاأ:تعالىوقوله21،:الأنعام1(ئاتيإتاؤكذقيكدتاآدد!

ييتآختاحغقي!ئمؤقيسقأ:تعالى286،،وقوله:البقرةأ!أخطأتاأؤئيسيتآ

نأذلكمنويتصح5،:الأحزاب!أففوئكتمتغمذتماؤقيهنيإءأخطأئص

للواقع،مطابقصحيحىأنهيظنوهوالخبزروىمتىالحرالميلحقهلاالراوقي

فيأكانتسواء)متعمدأ(لفظةف!نولذاالأمير.حقيقيمافيلهمخالفآكانصمان

يقتضيها.الشياقف!نمنهأشقالتأمالمتن

الضحابةبعضعنجاءتالتيالرواياقيبعقىف!نذلكعنوفضلآ

حديمثمثلتتضمنهاوهيأخرىطرقيمنجاءتقداللفظةهذهفيهاوليس

:قالالزبيربناللهعبد

!هاللهرسولعنتحدثأسمعكلاليما:العوامبنللزبير"قلت

منذأفارقهلمإنيأما:قال؟وفلانآوفلانآ،مسعود،ابنأسمعكما

متعمدآعليكذب"من:يقول،كلمةمنهسمعتولكني،أسلمت

النار".منمقعدهفليتبوأ

)وهوالوليدأبيعنالبخارقي)1()متعمدأ(لفظةبغيرأخرجهفقد

(الحجاجابن)وهوشعبةحدثنا:قال(البصريالطيالسيالملكعبدبنهشام

،.للزبير.قلت:قالأبيهعنالزبيربناللهعبدبنعامرعنشدادبنجامععن

بنجامععنشعبةثناجعفر،بنمحمدغندرعنمتعمدأبلفظة)2(ماجهوابن

فيالتاساختلفوإذا.أبيهعنالزبيربناللهعبدبنعامرعنصخرةأبيشداد

ابنذكروقد)3(.المباركابنقالكمابينهمحكمغندرفكتابشعبةحديث

.يالنبيئعلىكذبمنإثمباب،العلمكتاب)1(

.ياللهرسولعلىالكذبتعمدفيالتهغليظباب،المقدمة)2(

271صوالتحديلالجرحمقدمة:حاتمأبماابنانظر،)3(
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إذاوأصحابناوخالدومعاذالزحمنوعبديحىداكان:قولهالفلاسعنخراش

وتال)1(."عليهمفحكمغندركتابإلمطرجعواشعبةحديثفياختلفوا

لفظةبدونوأخرجه)2(،"شعبةحديثفيالئاسأثبتمن"غندر:العجلي

بنيزيدحدثنيالليثحدثنيصالحبناللهعبدعن)3(الدارمي)متعمدآ(

أبيه،عنالزبيربناللهعبدعنأبيهعنعروةبناللهعبدبنعمروعناللهعبد

)4(.كلاموفيهالليثكاتبصالحبناللهعبدسندهوفي

بنعامرعنالزحمنعبدبنوبرةعنصحيحبسنل!داود)5(أبووأخرجه

)رقممسندهفيأحمدالإماموكذلك)متعمدأ(لفظةوفيهالزبير،بناللهعبد

اللهعبدحدثنا:بسندهمتعمدألفظةوفيهالعوامبنالزبيرمسندفي1416(

اللهعبدبنعامرعنشدادبنجامععنشعبةثناجعفربنمحمدثناأبيحدثني

غيرمنالبخاريلف!مثلؤروقي(.)الحديث:قالأبيهعنالزبيرابن

فيسعدابنوأخرجه.مسندهفييعلىأبوبلفظهوأخرجه)متعفدآ(

داودأبوثناسنانبنيزيد:وفيهالآثار)7(مشكلفيوالطحاوي)6(،الطبقات

سمعتالمحاربيشدادبنجامعأخبرنيشعبةحدثناقالاجريربنووهب

الطحاوفي:وقال.الحديثوذكر،أبيهعنيحدثالزبيربناللهعبدبنعامر

2514:الترمذيعللشرح:رجبابن)1(

الابق.المصدر)2(

بق.التبيعنالحديثاتقاءباب،الشنمقدمة)3(

كثيرصدوقالليثكاتب،المصريصالحأبو،الجهنيمسلمبنمحمدبنصالحبناللهعبد)4(

فيالمغنيفيالذهبيقالمحلقآ.البخاريلهروىغفلةفيهوكانت،كتابهفيثبت،الغلط

:غيرهوقال،بثقةلي!:النائيقالمناكيرله،الحديثصالحمكثر،342:ا:الضعفاء

423.:االتهذيبتقريبحجر:ابنأيضآ،انظر.ضعيف

ب!.اللهرصولعلىالكذبفيالثديدباب،العلمكتاب)5(

صادر.دارطبعةلم!ا3:الطبقاتسعد:ابن)6(

.167أ:الآثارثكل:الطحاوي)7(
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هذاالطحاوفيوقول-متعمدآ".شعبةأفي-قالماوالله:حديثهفيوهب"زاد

حديثه:آخرفيقالالزبيرأنمنالدارقطنيحدي!ثفيالواردالإشكازيرفع

ذهبوقد.متعمدآأتقولونوأنتممتعمدآ،--!ي!محفدأفي-قاذما"والله

قالماوالله9عبارةؤغذهذامثلإلىالمسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدالأستاذ

عنمعهزؤؤاللذينجريربنوهبكلايممنمتعمذآأتقولونوأنتممتعمدآ

1(.ؤفمولالزبيرإلىفنسبتها.إلخ..شعبةقاذماواللهيريد:ؤفبآأنأي،شعبة

عنوفضلا()2(.الحديث)مختلفكتابهفيقتيبةابننف!يمهالوفيمفيؤقغوقد

شعبةعنغندرروايةعكتقذملاشعبةعنجريربنوهبروايةف!نذلك

آنفا.أوضحناكماشعبةعلىاختلافهماعند

لفظةحذفأنمنجولدتسيهرإليهذهبماف!نالئافي،الوجهوأما

الأحاديثنشرواالذينالتاسحمايةبهاأريدالرواياتبعضمن)متعمدآ(

عجيمبمذهمب،صحيحةأنهامنهمظنآنيةبحسنورددوها،الموضوعة

كانواإذايخدمهمالذيهوحذفهالااللفظةإضافةلأنمراذه،يؤذيولا

الإضافةهذهفإنالكذبنشريتعمدونكانواإذاوأماذلك،يتعمدونلا

جولدتسيهر.يزعمهاالتيالحملإلةلهمتقذملا

ولكن،الألمانيالأصلعنالعبارةهذهترجمةفيشككتوكنت

لىتبينالفرنسيةترجمتهفيوكذاالألمانيةلغتهفيالنصإلمطبالرجوع

المؤلفإلمطيعودفهووهمثمةكانصاذا،الإنجليزيةالترجمةصحة

المترجمين.لا

منغيرهإلىطريقهوجدفسادهمعالكلامهذاف!نالثالثالوجهوأما

أحمدمسندعكاتعليقاتشاكر:أحمدانظر)1(

04صالحديثنحتلفتأويل:قتيبةابن)2(
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منريةأبومحمودلشيخوا511؟وللاوللأ.ا).)،ينبولهـ..جمثلالمستشرقين

كتابهفيطويلآفصلأعلي(كذب)منلحديثينبولأفردحيث،المسلمين

في)متعمدآ(لفظةأنإلم!وذهبالتواتروجودفيهأنكر()1(،النبوية)الأحاديث

السنةعل)أضواءكتابهفيريةأبومحمودفعلوكذلك،مدرجةالحديث

صاحبعليهالردمشقةكفاناوقدجولدتسيهر،كلامعينوهو(المحمدية

)2(.(الكاشفةلأنوار)ا

تقومصغيرةبفكرةيبدأفهوجولدتسيهر،أبحاثخطورةتأتىهناومن

مبدأغيرهعندتنقلستأنالفكرةهذهتلبثلاثم،دليلشبيماأوافتراضيىعلىإقا

،وهناكهنامنتةالأبالمؤيدونلهيتمخلبأنوذلكالشذإليهيرقىلاقطعيآ

العلمي.المنهجعنبعيدآالأحايينأكمثيروفي

وليامبأراءمتأثرالمقامهذافيجولدتسيهركلامف!ن،الرابعالوجهوأما

:يقولحيثالنقدمساقذلكساقوإنمحمد(،)حياةكتابهفيميور

مثلالصحابةإلى-عليكذبمنحديثيعني-الحديثهذاإوعزو

".منهيستنتجهأنميورتمنىالذيبالقدرالؤضعزقنيثبتلاعثمان

يتضحولامحمد(.)حياةميوروليامكتابفيذلكموضععليحيلثم

برمته.ميوركلامعكنقفمالمهناجولدتسيهركلام

ميور)3(:يقول

وبمقتل.وشيعتهعليمنوتآمرآاستياءؤئذعثمانحكمضعف"إن

فتركهاالدولةوحدةفيالمحتومالانشقاقحدثالعجوزالخليفة

ث!.5.)06+لا)7،1لا3ا+أ4!"+أ"أ+ه،"!-33169(1)

75.-72صالكاشفةالأنوار:اليماني،راجع)2(

*.ولولأ3""+عأطءآ651ل!7ه"ء*.ح!مميكلا--كعلا117"اكهكا!لاا!أه+ءث!04!ح751013لاول1.(3)
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الخلافة.عكالجددالمتنافسينمنالمتصارعةللأحزابفريسة

التاريخيةالقيمةمعمتعارضةتكنلمالانقساملهذاالمباشرةوالنتيجة

أهوائهتلوينيستهويهقدحزبكلأنمنالرغموعلىللحديث

أنهومع.سيعارضهمعاديأنقدأأنمدركآيظلأنهإلأ،الحزبيةبنزعته

كليهماالجانبينأنإلأالئبيئ،لأفعالعيالبشاهاجانبكلفييوجد

يتوقانوقد،للتشكيكعرضةيكونأنيمكنماتقديممنيحترسان

".وفضحهخصومهمأقوالمنكاذبقوليكلاستثكارإلمط

:فيقولالهامشفيميورينتقلثم

الموقف:هذايشرحالآتيالحديثأنويبدو9

لمالتبيئعنحديثآيروقيأنلأحد"ليس:!هعثمانالخليفةيقول

معالئبيئأحاديثروايةمنيمنعنيوعمز.ولابكرأببزمننفيي!قع

منكل:يقولالتبيئسمعتأننيإلأحفظأالصحابةأكثرأحدأنني

168.الواقديكاتبالنار".منمقعدهفليتبوأأقلهمالمعنيروى

الأحاديثبأنواضحآتصريحأيقذمفإنهحقآؤجذإذاالحديثوهذا

لهرمقتلهقبلحتىعثمانخصوم؟لديعلانتشرتقدالموضوعة

روايةبتحريمالعمليختبرأنحاولالبائسالخليفةوأن،سلطته

وعمر".بكرأبيسلفيهخلافةفيمعروفةتكنلمأحاديث

ثتمومنميورإليهذهبمافسادبيانفيالشروعقبليفوتنالاأنيجب

قبلأفي1858سنةصدرقدإليهالمشارميوركتاببأننذكرأنجولدتسيهر

0918.عامفيلجولدتسيهر(محمدية)دراساتصدورمنسنةثلاثيننحو

محاولةمعميوربأراءالموضعهذافيمتأثرجولدتسيهرأنريببلايؤكدوهذا

يلى:فيمايتلخصميورعلىورذنا.أخرىبأساليبعليهاوالبرهنةتطويرها
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شيخهعن)1(طبقاتهفيسعدابنذكرهميورإليهأشارالذيعثمانحديثا-

عنجعفربنالحميدعبدأخبرنا:قال،الأسلميعمربنمحمدالواقدقي

لا:!يقولمنبرعلىعفانبنعثمان"سمعت:قاللبيدبنمحمودعنأبيه

لمف!نهعمر،عهدولابكرأبيعهدفيبهيسمعلمحديثأيرويلأحديحل

عنه،أصحابهأوعىمنأكونألا!اللهرسولعنأحذثانيمنعني

منمقعدهتبؤافقدأقللمماعليقالمن9:يقولع!سمعتهأنيإلأ

المرادولكنميور،فهمماكماالوضعتف!ثيبدايةمنهلايفهموهذاالنارإ،

الواقديكاتبسعدابنأيضآفهمهماوذلك،الروايةفيالتثبتمنه

ومحضل(.بالمدينةيفتيكانمن)ذكرعنوانتحتلهوترجمالخبر،راوي

أهلآليسوهوللفتوىيتصدىقنالئاسمنرأىربماعثمانأنالكلام

أرادفكأنهيكيم،الئبيئعنأحاديثحفظالأأدواتهامنلهوليسلها،

وأعرفالئبيئأصحابأوعىإنه:يقولوهو،ذلكعنزجرهم

توزعآ.يفعللمولكنه،ويفتييرويأنأرادلوبأحاديثه

واحدموضعفيإلأالكبرىالطبقاتفيذكرهيردلمعلي(كذب)منحديث2-

.الأولالوجهفيذكرناهالذيالحديثوهوالعوامبنالزبيرسيرةفي

فيالبزارنفسهبالسندأخرجهميورإليهأشارالذيعثمانحديث

لمحديثآيرويلأحديحلإلاعثمانقولفيهوليس936(رقم1:794)مسنده

"ولا:آخرهفيالبراروقال.ترىكماعمر!عهدولابكرأببعهدفيبهيسمع

غيىومننفسهوبالسندقديما!.كانوإنعئمان،عنلبيد،بنمحمودسمعنعلم

476(،رقمعفانبنعثمان)مسندمسندهفيأحمدأخرجهالعبارةتلك

893(.:1)الآثارمشكلفيوالطحاوي

ميور.إليهذهبلمامعنىلاأنهيتحققذكرنامامجموعومن

بالمدينة(يفتيكانمن)ذكر2337:الطبقاتسعد:ابن)1(
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الثاني:الحديثعنالكلام!

آباؤكمولاأنتمتسمعوامالميحدثونكمأناسأمتيفي"سيكونحديث

"..أقتيآخرفيأسيكون:ولفظه،صحيحهمقدمةفيمسلمرواه"وإلاهمف!ياكم

شاكرأحمدوصححه)1(مسندهفيأحمدالإمامأخرجهوقد.هريرةأبيروايةمن

لمماالحديثفيببدع"يحدثونكمأحمد:روايةوفيالمسند)2(.علىتعليقاتهفي

يقيمأنجولدتسيهرعلوكان.الإسنابصحيححديثإذن"فهذا..تسمعوا

معنى.فيهللكلاميبقىفلايفعللموثاوضيه،علالدليل

الثالث:الحديثعنالكلام!

الأحاديثمنيأتونكم،كذابوندخالونالرمانآخرفي"يكونحديث

".يفتنونكمولايضلونكملاوإياهمف!ياكم،آباؤكمولاأنتمتسمعوالمبما

فيقلناماعليهوينسحبصحيحهمقدمةفيمسلمالإمامإلضاأخرجه

الثاني.الحديث

الرابع:الحديثعنالكلام!

فيحدثهمالقومفيأتيالرجلصورةفيليتمثلالثيطان"إن:حديث

أعرفرجلاسمعت:منهمالرجلفيقول،فيتفرقون،الكذبمنبالحديث

موقوفأصحيحهمقدمةفيمسلمأخرجهيحذث".اسمهماأدريولاوجهه

ابنكلاممنفهوهذاوعلىع!ز،التبيئإلىيزقعولممسعود،بناللهعبدعلى

-لمجفه.التبيئعنحديثآوليسمسعود

الخامس:الحديثعنالكلام!

تخرقيأنيوشكسليمانأوثقهامسجونةشياطينالبحرفي"إن:حديث

178./1الربافيالفتح2.934/المشد:حنبلابن)1(

التخريج()حقق0858،0825رقمحديثا5جزءشاكر.أحمدطبعة)2(

-311-



بناللهعبدعكموقوفأصحيحهمقدمةفيمسلمأخرجهقرآنآ"الئاسعلفتقرأ

اللهعبدعلموقوفآ(الثقاتعنالحديث)بابالدارميورواهالعاصبنعمرو

الكبيرمعجمهفيالطبرافماوأخرجه".الدينفيالئاسإيفقهون:وفيهعمرو،ابن

وأخرجه)1(الكذبإلىالمدينيابننسبهالواسطيخالدبنمحمدوفيهمرفوعأ،

والبيهقي(،الأعظميالزحمنحبيببتحقيق70802)رقممصنفهفيالرزاقعبد

(.بعدهبالكوائن-لمجيرالتبيئإخبارأبوابجماع)بابالنبوةدلائلفي

لاف!نهموقوفآكونهعنوفضلا،سابقهمثلموقوفالحديثفهذاإذن

تجادلهمأوقرآنأ،الئاسعلتقرأالمذكورةالشياطينلأنالمسألةفيحجةينفع

فعلاستعمالثمحديثآ.عليهمتقرأولاالزوائد،مجمعلفظفيكماالدينفي

وقوعه.بالضرورةيقفيىلا()يوشكالمقاربة

:السادسالحديثعنالكلام!

بهذارواه"سمعمابكليحذثأنالكذبمنامرىء"بحسب:حديث

مرفوعآورواه،الخطاببنعمرعلىموقوفأصحيحهمقدمةفيمسلماللفظ

سمعإ.مابكليحدثأنكذبابالمرء"كفىبلفظهريرةأبيعن

الروايةفيالتثبمقعلىالروا؟حثمنهيفقموموقوفأمرفوعآوالحديث

يسمعمابكلحذثإذاالراوقيلأنالخطأ،فيالوقوعمخافةفاللهرسولعن

الحديمث.فيالتهىعقةوهوالكذقيتعفذفكأنهيباليولم

أنهبمعنىالؤضعلحدولثنتيجةجاءالحديثهذايكونأنيمكنولا

عليهأعثرواالزوائد،مجمعفيكذا(.الكذبذمفي)باب/1014الزوائدمجمع:الهيئميانظر:)1(

الثلاثة.الطبرافيمحاجمفي

ص)فيقولالمذكورالحديثيسوقأنهفوزيإبراهيم(السنة)تدوينصاحبغرائبومن

بقولهوهو01!.اللهرسولعنعمروابنعنمسندهفيوأحمدصحيحهفيمسلم"رواه45(:

.سندهفييخرجهلمأحمد)نثم.رالناكماصحيحغيروهومرفوعارواهمسلماأنيزعمهذا
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الحديثهذاإنثمجولدتسيهر.زغتمكماالموضوعةالأحاديثلمقاوقيمااخترخ

الفتنيثيرنقلهافيالتثئ!قوغذلموأخبازهم،التاصأحاديثوشملعالم

الحكيم.الشارععنهينهىماوهوبينهموالمشاحنات

السابع:الحديثعنالكلام!

تحري!عنهينفونعاولاخق!كلمنالعلتمهذا"يحمل:حديث

البغداديوالخطيبالبيهقىرواه"،المبطلينوانتحالالجاهلينوتأويلالغالين

،هريرةأبو:ؤهمالضحابة،منزف!عن(الحديثأصحاب)شرفكتابهفي

)1(.العذريالزحمنعبدبند!ابراهيممسعود،بناللهوعبازيد،بنواسامة

بعقكريهوضخخ.الضخابةمنعددعنوموصولآئزشلآزؤقيوقد

وقد)2(،المصابيحمشكا؟محقققالكما(الملتمس)بغيةفيالعلائيالحافأ

()3(،السعادةدار)مفتاحفيالقيمابنأوردهامتعدد؟طرائتيعلىلهوقفت

:قالحدثناأحمدبنصالحبنزهيرعلىقرأت(:)العللكتابفيالخلالوقال

الزحمنعبدبنإبراهيمعنرفاعةبنمعاذحديثعنحنبلبنأحمدسألت

..عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل!ك!:اللهرسولقال:قالالعذري

")4(صحيحهولا.:قالموضوعكأنهلأحمد:فقلت

منه.وهموهوالدارميإلىالحديثجولدتسيهرعزىوقد

الوضعمواجهةفيوغيرهمالكلامعلماءموقف:ثانيآ

92-28الحديثأصحابشرف:الخطب،البغدادي)1(

الإسلاميامتبنشورات.الألبافيالدينناصرمحمدبتحقيق1/82المصايحمثكاة:التبريزي)2(

العلمية.الكتبدار163-!ا/1السعادةدارمفتاح:القيمابن)ر(

!ا/االسابقالمصدر)4(
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)11

قولحسبالوضعمقاومةفيالمسلمونسلكهاالتيالثانيةالطريقة

يتعاملكعادتهوجولدتسيهر.المتكلموناتبعهاالتيالطريقةهيجولدتسيهر

أكثرعنهيتكقمماوبينوبينهفيه،يعيشالذيالعصربعقلووقائعهالتاريخمع

التاريخ4علمافيهاالوقوعمنيحذرالتيالمضلاقيمنوهذاسنيما.ألصمن

معأ.والحاضيرالماضيعلتجنفيهالحاعيربقوانينالماضيإلمطفالنظر.وفلاسفته

ومعاييزقواعذؤفقتعملثقافيةمؤسسةالكلايمعلماءيتصؤرهناوهو

عنفيهاتغينالتيالرسميةواجتماعاتهابياناتهالهاتتخقف،لامنضبطيما

المفكريناستمعليهمئطيقمنلأنكبير،ؤفموهذاومواقفها،فلسفتها

جمعإنؤهئم.وهناكهنامتناثرونوالفلاسفةالكلام4علماوهمالأحرار،

.الزمانبينهمفزقالمكانبينهمجمعوان،المكانبينهمقزقالرقان،بينهم

طريقةأوموخدآموقفآلهمنتضؤرحتىعضوئةؤخذةيشكلونلاهمولذلك

المتجانسيماغيرالؤخد؟هذهإلىتضئمجولدتسيهرترىولذا.يسلكونهامحددة

والمغتين،،الرأفيأهلمنوالفقهاء،الكلاموعلماء،والفلاسفة،اثخانالشغراء

يتلق!أنبعداعتباطيبشكلبينهميؤل!أنيحاولثم،الموسيقىوأهل

وأولئك.هؤلاءمندعواهتؤيدعبارالب

هذهفيوأرائهشواهدهإلىذلكبعدنخفم!ثم،معهعامةوقفةهناولنا

الحقيقة.عكوافتيالبوضغ!،ؤفنيمنفيهامافنبينالمواطن

يأقي:مافيتتلخصالعافةالوقفةوهذه

بعفهم،الحديثمنواضحموقفلهمكانالذينالكلامعلماءإنا-

تقرأنهموالأضخجولدتسيهر.كلالميوحيكماجميغهموليسواالمتكلمين

خضرهم.يمكنالمتكلمينمن
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الموضوعةالأحاديثمنموقفلهميكنلمالمتكلمينمنالئفرهؤلاءإن2-

مأصحيحآأكانسواءعامبشكلالحديثمنموقفلهمبل،فحسب

عقيدتهم.أصوليمعتتعارضالتيالأحاديثتلكلاسيماباطلآ،

غالبآ،المعتزلةهمبقولهجولدتسيهريعنيهمالذينالكلامعلماءإن3-

إلمط:بالحديثالاحتجاجمسألةفيينقسمونوهؤلاء

العلآف.الهذيلوأبيكالنظاممطلقآبالحديمثيحتجلافريق-

ومنالخمسةأصولهمخاث!ماإلأمنهترذولابالحديثيحتجفريق-

ابنالحافظأحاديثهخزجوقد)الكشاف(،صاحمبالزمخشرقيهؤلاء

وهو(الكشافأحاديثتخريجفيالشاف)الكافيكتابهفيحجر

التفسيرمعمطبوع

يخالفلمما،موضوعهأوبصحيحهيباليولا،بالحديثيحتبئفريق-

وكتاباه،الجاحظبحربنعمروعثمانأبوهؤلاءومن.العقل

الحديث.منيخلوانلا(والتبين)البيانو()الحيوان

الكلايم4علمااستعمل"وقدجولدتسيهر:قولأنلنايتضحهناومن

مطلقكلالم"الحديثبرواةللاستخفافيجديةأكثزأسالي!توقتئذالمعاصرون

تخصيص!.إلم!يحتاجأوعاتقييد،إلىيحتاج

)2(

جولدتسيهر:يقول

تفصيلاتعلىالحكمفيالمحدثونبهاتسمالذيالمثيرالتصزفأثار"وقد

قذزها".العلميعرفوا.لأوعيةلمقويموازدراءسضريةوالمتنالإسناد

وهي:،بالحديثالاستخفافتبينذلكعلىأمثلةوساق
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الإسنادواتخاذهمأشعارهمفيبالحديثالظرفاءالشعراءاستخفافء

ماجنة:أبياتفيالمناذربنمحمدالشاعرقولذلكومن،للتهكموسيلة

السندفيالأشياخحدثنامابعضفيالآثارفيوجدت

إسنابعنمرةشئلعندمابالإسنادالمغنيئالموصليإسحاقاستخفاف"

عرفآ.المرسلاتمنإنهمتهكما:فقالبهحذثحديمب

منالدينعلاءقصةفيوردتقصيدةفيذروتهالاستخفافبلوغ*

"حدثنا:بعبارةمسبوقةسمجةنكتةفيهاجاءحيثوليلةليلةألفحكايات

".شريكعنشيخنابلالأبوأشياخهبعضعن

الاستخفافمقدارلناليظهرجولدتسيهرساقهالذيالمناذرابنشعرأما

وفيه:،الفرجيأبي()الأغانيكتابمننقلهفقدوأهلهبالحديثلحقالذي

نظر:قالأبيهعنإسحاقبنخمادعنالوزاقالحسينبنعيسىأخبرنى9

:الأبياتبهذهإليهفكتبالبصرةمسجدفيالوجهحسنغلامإلىمناذربنمحمد

السندفيالأشياخحدثنامابعضفيالآثارفيوجدث

والأسوبالشعبيئوعاميرجابيرعنالأعمشروىمما

فرقل!بنحما؟وقالهعاصيمعنشعبةروىوما

أسوبشعيرمنخلاخاذىكلإلىجاءتوصية

أزقدلمفيكف!فيفاقتلؤضيهمفيالرايخ!تيقتلواأن

تبربلمجيبكمنقلبيضمهاحجرةمنفكمفؤذ

شاعرآلستظهرهافيوكتبالرقعةوقفبضحكقرأها.الفتىفلما

)1(.أشركمنربيبالةأعوذوأنا،فأساعدكفاتكاولافأجيبك

ونسبه(مناذرابن)أخبار28ص17الجزء.الأغافي:الأصفهافي)1(
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الآتية:للاسبابللاحتجاجينفعلاالكلاموهذا

فيها،وإمامأباللغيماالعليمفيمقذقآكان،ماجنمتهتأشاعرمناذرابنأ-

فهجاذلكعنغذذثميتألهامرهأؤليفيوكان.أهلهاأكابرعنهوأخذ

إلمطعنهانفيئحتىالبمرةأعراضأهلوقذدتوخلغوتهتك،الئاس

مناذرابنأخبارفيالأغانىصاحبالفرجأبويقول.هناكف!اتالحجاز

(:الأبياتتلكجولدتسيهرمنهأخذالذيالمصدر)وهو

ناسكا،أمرهأولفيوكان،العربوكلاماللغةعلمفيإمامآمناذرابنإكان

بنالمجيدبعبدفينأنإلىالأمر،جميل،النوافلكثتزللمسجد،ملازمآ

الأمربهترامىثم،نسكهبعدوفتك،سترهبعدفتهتكالثقفيالوهابعبد

وقذتالبذاء،وأظهزالأعراض!شتتمأنإلم!المجيدعبدموتبعد

")1(.ماتحتىبهاوبقىمكةإلم!فهرب3الحدوعليهووجبتالمحصناقي

سفيه.كلاتمكونهعنيخرجلالأنهيقولبمايعبأفلاحالههذهكانتومن2-

كلاكهقصخغلزمرتهمفييح!ثرحتىالكلامعلماءمنالمناذرابنيكنلم3-

فيها..مقذماالعربيةفيإمامآكانأنهعنهغيردتمااكثربل،عليهمحجة

ذكرهامعهأخبارولهمالمعتزلةقبلمنمكروهاكانأنهذلكمنوأكثر

قوله:ومنهاالأغانيصاحب

المعتزلةوعظتهوالتألهالنسكمنعليهكانعمامناذربنمحمدعدلأولما

فنابذهمالمسجددخولومنعوهيزدجر،فلمبالمكروهوأوعدته،يتعظفلم

مطاهرهم،فيفيطرحهبالليلالمداديأخذوكانوهجاهمعليهموطعن

01)،.وثيابهموجوههماسوذتبهتوضؤواف!ذا

9صالابقالمصدر)1(

15صالسابقالمصدر)2(



بهااستشهدالتيالماجنةالأبياتفيالسنديشبهمامناذرابناستعمالإن4-

علىيدذبل،توقمكمابالسندالاستخفافعلىيدللاجولدتسيهر

يضذقأنشاءفمنالخبرعخيماعلىعلامةال!تذأنوهوذلك،خلافي

يقوزأنأرادمناذرابنوكأنم!تذأ.يسوقهأفي،قوتهفلي!يذيزعمفيما

فيوهوالعلمأهلعنأرويهالذيالسندهذاهوقولم!عخيمادليلإن

إليهم.زعمهاسندالذيالأئمةعلىمفتركاذبذلك

الأصلفيكانهـان،عامةالأخبارإلىالحديثتجاوزالسنداستعمالإن5-

بلوالشعراء،الأدباءوأخباروالسيرالتاريخفيفتراه،حديثيةصناعة

وجذتالذيموضعهاغيرفيالأداةاستعماذإنثم.والمغفلينالحمقى

لملأنهم!تخدمقا،شأنيمنيقفلمابقذرشأخهامنيققللا،أجلهمن

عاقل.فيهيخالفلامماوهذاتوظيقها،ئخي!ن

مذهبضخيمابافتراض-الأبياتتلكمثلتكونكيفوأخيرأ،

الوضع؟لمقاومةوسيلة-بالحديثللاستخفافكانتأخهاوهوجولدتسيهر

ذلك.علقادرآأراهوما،نفسهجولدتسيهريبينهلمماهذا

بقوله:جولدتسيهرإليهأشارالذيالموصينإسحاقكلالموأما

للنكتةموضوعآالإسنادالموصليإسحاقجعلأخرىمناسبة"وفي

(".)المرسلاتلكلمةظريفةإشارةخلالمن

:)1(الآتيالنحوعل()الأغانيفيوردفقد

كانأنهإسحاقعنمهرانبنميمونحدثنيةقالالصولي"حدثني

فسئللهإسنادلابحديثمرةفتحذث.الحديثقيدالإسناد:يقول

عرفأ"المرسلاتمنهذا:فقالإسنادهعن

5/401السابقالمصدر(1)
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والغناءبالطربعير!تولكنهشتى،فنودبفيإمامآالموصليإسحاقكان

كمابالغناءمعرفتهمنكثيرآأغزرالأخرىبالفنونمعرفتهأنمععليهلغلبته

منبحاليمكنلاجولدتسيهرساقهالذيوكلامه.ترجمتهفيالأصفهافيقال

يريدكمابالإسنادالاستخفافأوبالحديثالاستهزاءمحمليحملأنالأحوال

ظاهرين:لسببينوذلكبهيوهمناأنجولدتسيهر

ابنوسفيانمالكآلقيئوقدوأهقه،الحديثمكبرآكانالموصليأن:الأول*

الضرير،معاويةوأباسعد،بنصىابراهيمبشير،بنوهشيتم،عيينة

حثهولولاوالحجازالعراقشيوخمنوغترهم،عبادةبنوزؤخ

بأهله.اجتمعولاطلبهماالحديث

الإستخفاف!ألبتةمنهايفهمولاللإسناد،تعظيمفيهاالموصليعبارةأن:الثافي"

قيا)الإسنا؟عبارتهفيالمتأفللأنجولدتسيهر،زعمكمابالإسناد

إسناد،بلاالحديثيقبلونلاممنالموصينإسحاقأنمنهايفقئمالحدي!ث(

ساقلماولذلك.الحديثعليهاينهضالتيالقوائمهوعندهالإسنادلأن

أقيعزقآ.المزش!لبمنهذا:قالذلك،عليهوأيخذإسنابدونمنحديثآ

هىالقرآدقفيبهاالقشموردالتيعزقآالمرسلالبلأن،الريحكقبضيىاعتبره

لكلمةاللغويالمعنىجاءهناومن.المفسرينجمهوررأقيعلىالريحى

كزشلاتوجمعه.مزشلفهوإرشالآيزليمل،أرشلمن،الإرسال

عمنيرويحينالراويفكأن.يقيدهولمأطلقهالشيءوأرسل.وقزاسيل

.فزشلآ.المزشلالحديثسميهناومن.بهيقيدهاولمالروايةأرسليلقهلم

القطانسعيدبنيحىقولعرفآ(المرسلاتمن)هذاإسحاققولويشبه

ابنمرسلاتفيقولهومثله)1(،الريحبمنزلةإنها:الرهريمراسيلفي

4صالمراسيلكتاب:الرازيحاتمأبو)1(
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معرضفيهوالموصليكلامأنيتضحهناومن)1(.الريحشبهأنها:عيينة

الإسنادمنخاليآجاءمتىالحديثأنكلامهومعنىذفهلاالإسنادمدح

وتمخلهجولدتسيهرفهمفسادعليدذوهذا.ضالحائطغزبهئضزث

والمناكير.بالغرائبجاءولونظرياتهصحةعلىوالشواهدالأدلةطلب

قوله:ماوأ

الدينعلاءقصةفيأدرجتقصيدةفيذروتهالأمرهذابلغ"وقد

حدثنا:بعبارةمسبوتةسمجةنكتةفيهاوردتوقد(وليلةليلة)ألف

.."شريكعنشيخنابلالأبوأشياخهبعضعن

بالإسناد،الاستخفافعنكلاممنسبقهفيماقيلماعليهفينسحب

لاأصحابهاغيرومنموضعهاغيرفيالآلهاستعمالأنهوهنانفولهماوأتل

شأنها)2(.منيقلل

)31

شكلاالأحاديثمنالمتكلمينسخريةأخذتإكماجولدتسيهر:يقول

لاالحديثرواةأنفيهاجاءساخرةقصيدةقتيبةابنلناحفظوقدشعريآ.

فيها)3(:جاءوقد،يروونهالذيالئضيفهمون

6صالسابقالمصدر(1)

تاريخفي!الببئالىالمنولةاياحاديث)دوربعنرانضلأمينلحينالحرش(الملم)دليلكابفي)2(

فيفساقه،بصحتهلهمسفماإليهيعزوهأنثونجولدتشهركلاممنسبقماكلفيهنقلالأسلامي(المجتمع

منعالةبلرجة)يكلمبأنهلكتابهتقريظهفي-فىعممنأخلاقهيوهكناأفكارهبناتمنوكأنهكتابه

كبير(إسلاميمفكرمنواسلايةحيويةضايافيوديقعميقولحثكبيى)جهدوأنه.(.والمعرفةالصدق

161صبآخرهالمل!ةالحزش(،الم!لم)دليلكابفيتقريظاتمنقيلماانظر

و211/المزهر:والسيوطي،13صالحديثمختلفتأوللفيقتبيةابنذكرها.ضصةأوبنلمروانالأيات3()
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الأباعيركعليمإلأبجئدهاعندهمعلتملاللأشعارزوافي

الغرائيرفيماراخأوبأحمالهغداإذاالمطيئيدريماتغفرك

نفسهاالمجموعةإلمطتنتميأنهايبدومجهوللشاعرأخرىقصيد"وهناك

فيها)1(:جاءالأفكارمن

الؤدخئحقلعليهاالجماليمثلخفظوالمافهمبلاالرواةإن

تنتفعالودغبحملهاالجمالىولالهالجماليخملينفعهالودعلا

:يقولالبارزينالحديثخصومأحدالمعريالعلاءأبووهذا

تحكونهالئاسأقيعنققفتاعقليثبتهلابحديثأتوالقد

يركونهلاشينيبفيمنتخللمكدبلهمبأسانيذفأخبروا

وكذلك،بالسنةالمسلمينإيمانعلىأثرهاالملاحظاتهذهتركتوقد

التاسأولئكعلىالردفيهـ(488)تالحميدينصربنمحمداللهعبدأبونظم

.!(وأهلهالحديثذممنعلىالنقد)فيقصيدته

وجوهعدةمنهناجولدتسيهرعلىورذنا

فيقيلتإنماحفصةأبيبنلمروانبهااستشهدالتيالأبيات:الأول،

علىتنسحبكانتلانالأشعار،روايةفييتثبتلمقنذئمفيالأصل

حديث.أم،تاريخأمشعرروايةأكانتسواءالروايةضروبكل

فيبالتثبتيعرفلممنروايةعنيستنكفونأنفسهمالحديثوأهل

اللهعبدأبايا:أنسبنلمالك"قلت:عيسىبنمعن.قالالرواية

أدركتهم:قال؟متوافرينأدركتهموقدالناسعنتكتبلمكيف

)2(.أرأسهمنيخرجمايعرفرجلعنإلأأكتبلاولكنمتوافرين

(ح)الومادةا2الحيرانحياة:الدميريانظر،)1(

916صالكفاية:البغداديالخطيب)2(
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البلدبهذاأدركت:قالمالكإحدثني:قالوهبابننحوهوروى

منهميؤخذلاالأحاديثيحدثونونحوهاالمائةبنىمنرجالا

مسهرأبا"رأيت:قالالدمشقيئزرعةأبووروى")1(بأئمةليسوا

!)2(لهضابطآبهيحذثبماعالمآيكونأنإلأيحذثأنللرجليكره

أنهمبحخيماالحديثبأهلالكلامأهلاستخفا!تأننرىهناومن

منالحقيقةفيفهذاأسفارآتحملكالذوابيعقلونلامايروون

فيعليهميغؤذالذينالأثباتوأما،العلمعنهلمجمللامنصفالب

الحديثبأهلالتهمةهذهوالصاق.بذلكيتصفونفلاالشأنهذا

منضئغةأو،العلوممنجمفميخلولالأثهالحقعكعدوانجميعهم

منليسواأغمارأناستقخقاوقدالأالفنونمنفنأو،الصنائع

يفتضخ.أنشأخهميلبثلاوهؤلاء،أهله

أخبارهملصحةيشترطنقلوسائطهمعموماالأخباررواةأن:الثاني*

يكونواأنمروياتهمقبولفييشترطولم،ضابطينعدولآيكونواأن

جمفمانقسمهناومن.النقلصحةالروايةصحةفيالأصللأنفقهاء،

ماويؤيد.بر؟لةالحديثوعليم،روايةالحدي!ثجمفيمإلىأهلهعندالحديث

كمافأذاهافوعاهامقالتيسمعامرءأاللهأنضري!:قولهإليهذهبنا

منإلمطيقيماحاملرث9روايةوفي!)3(.سامعمنأوعىكتقنيفرثسمعها

حتىالخبرنقلفيالحثبتالأخباررواةدؤزأنذلكومعنى".منهأفقاهو

نأصخولوالأحكاتممنهفيستنبطواصحيحآالفقهاءمنغيزهميبلغ

والأخبار.الرواياتكثرترذتروايتهتقتلحتىفقيهآراوكليكون

162صالسابقالمصدر)1(

ك!اصالسابقالمصدر)2(

(السماعتبليغعكالحثباب،العلم)كتابالترمذيأخرجه)3(
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فقياوفلانآبفقييما،وليسغاثفلانآإنالعلماء:بعضيقولىجاءهناومن

علىالردفيقتيبةابنأخ!نوقدومحاث)1(فقياوفلانآ،بمخذفيوليس

وكثرة،يحملونلماالمعرفةبقلةعليهمطعنه.وأما.9.)2(:بقولهالطغنهذا

والفضل،المعرفةفيجميعايتساوونلاالتاسقف!ن،والتصحيفاللحن

إ)3(لهمالعائبهذافاين.وشوبخوولهإلأالئاسمنصنفوليس

أنس،بنومالك،سلمةبنوحمادفن،بكلالئاسأعلمالزهرىمن

وسفيانالتميمى،وسليمانعبيد،بنويونسوإلوب،عون،وابن

بناللهوعبد،وشعبة،والأوزاعي،جريجوابنسعيد،بنويحمى،الثورى

،الفنونمنبفنالمنفردأنعلى؟المتقنينمنهؤلاءوأمثال،المبارك

،الإعرابفييزذأنعيمبالمحذثعلىوليس.غيرهفيبالزلليعابلا

إذافنهيتقنأنعلمذىكلعلىيجبصاانماالشعر.فييزلأنالفقيهولا

علومللواحديجتمعوقد.بهالرئاسةلهوانعقدتفيهإليهالتاساحتاج

علمهفيأسقطوقدإلأوالأدبالعلمأهلمنأحداأعلمولا...كثيرة

والكسائي،،والأخفشوسيبو-"،عبيدةوأبيقلد،وأبي،كالأصمعيئ

منوالأئمة،القرآنقراءمنوكالأئمة،الشيبانيعمرووأبيوالفراء،

فيالخطأوالإسلامالجاهليةفيالشعراءعلىالتاسأخذوقد.المفسرين

فهلالاحتجاجيقعوبهم،اللغةأهلوهم،الإعرابوفيالمعاني

الئاس؟منكصنفإلأسقطهمفيالحديثأصحاب

الشة،فيب!مامولي!الحديثفي)مامالثرري"سفيان:مهديبنالزحمنعدقولذلكنظير)1(

شرح:الزرقافيانظرجمبعا"فيهما)مامومالك،الحديثفيب!مامولي!السنةفي)ماموالأوزاعي

فقه.:أي(الةفياإمام:بقولهوالمراد13/الموطأ

7808:صالحديثمختلفتأويل:قيةابن)2(

فاعلاسمالعائب،:والصوابتصحيفوهو،الغائب)6691(:الجارزهريمحمدطبةفي)3(

يعيب.عابمن

-323-



لقوله:البارزينالحديثخصوممنالمعرفيالعلاءأباعذه:الثالث"

تحكونهالئاسأيعنفقلناعقليثبتهلابحديثأتوالقد

يزكونهشيخذكرمنتخللمكذبلهمبأسانيدفأخبروا

اعزاض:عليهولناله،يسلملا

فيالكثيرينعندمتهمفهوهنا،بقولهيعبأممنليسالعلاءأباإنأ-

عدالتهفيتقدح،أعلموالله،ضختإنتهمةوهيبالزندقةرميوقد،عقيدته

)1(.قولهإلىيلتفتلاثمومن

غيريرىولابالنبؤة،يؤمنلافهو،غرائبهمنكثيرعنيفصحوشعره

الفقهوأئمةبالشريعةوششخ!،الوحيعلىفيقذمهإليهيحتكمدليلآالعقل

مقالاتهمنكثيرفيهماالزند()سقطوكذا()اللزومياتوديوانه.الأعلام

(:يلزملاماالزومفيالقائلفهوالفاسدة

سطروهزويىقولولكنحقآالزسلقالماتحسبولا

قكذروهبالمحاليفجاءوارغيدعيشفيالثاسوكان

العقل:تقديمفيالقائلوهو

نبيئعقلفكلفاسألهبعقلخصضتقداليرأئها

نفسه:المعنىفيالقائلوهو

والمساءصبحهفيمشيرا!قلا!سوىإماملاالئاسكذب

القائل:أيضآوهو

ملحدا،شكاكاأخرىوتارةمتألهامؤمناتارةفزاه،بالثكالايمانيتزجالعلاءأبشعرفي)1(

فيالباحئبنبعضذهبوتد.عليهالحكمفييختلفونوحديثاقديماالباحثينجعلماوذلك

)زوبعةفيعبودومارون،ماسينيونذلكالم!ذهبوممن.وقرمطي)سماعيليباطنيأنهإلىزمننا

الحاضر.الوقتفيالاسماعييةمؤرخغالبومصطفىالدهور(،
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عقليسوىإماميماعنهاوأرحلجاهداالخيرإلىيدعومنسأتبع

قوله:وأئمتهومذاهبهبالفقهاستخفافهومن

وازدراهابالمذاهبتهاونجخاهإلىالحصيفرجعإذا

صراهافيجهليغمسكولالبأداهبمامنهافخذ

وقوله:

هالكااضبحيومصلاةعليتقمفلااستطعتماخيراسأفعل

ومالكاالشافعيئواتبعتسدىتركتهإنمغضباعقليوينفر

منيجعللاضخيمشعيرديوالقفيبيتينأوالشعرمنبيتوجودإن-2

البيتيجعللأنيكفيلاجولدتسيهرإليهذهبومالقائلهما.عقيدةمضمونها

لأبيمذهبآيكونأندرجةإلمطيرقىمعناهأنعلىدليلأبهاستشهدالذي

(:)اللزومياتفيمثلايقولفهوذلك،ينفيماشعرهفيوأنخاصةالعلاء،

إسنابضغففيهاولكنشأنالهاف!نضختإنأحاديثجاءت

ماوهذا،إسنا؟هضع!ماولكنمطلقآ،الحديثتردلاأنهيعنىوهذا

وغيرهم.الضنعةأهلمنالعقلاءعليهاتفق

جولدتسيهر:يقول

جديةأكثزأساليمت)وقتئذ(المعاصرونالكلام4علمااستعمل"وقد

علىالبرهنةعليهميصعبيكنولم،الأحاديثبرواةللاستخفاف

نأالحديثأهلعلىوكان.والعقديةالشرعيةالمسائلتناقفيىمقدار

بجعلوذلك،عليهيعتمدسندآباعتبارهمبدورهميقوموا

ا!ثرالدينيالمفهومقبلمنالمرفوضةالأراءتصؤرالأحاديث

الإسلامفيحتىالشيوعمننوعلهاأصبحالتيالأراءتلك.صحة
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الحديثروىوقد(الإلهيةالصفاتتجسيمالقبيلهذا)ومن

الإنجيلأساطيرمناقتبسهاالتيالغريبةالحكاياتأخاذبأسلوب

01.القرآنفيوردتكمابالآخرةللإيمانالأولىالبداياتعنفضلا

مواضع:عدةفيهناكلامهعلىواعنراضنا

أشخاصهميحددأندون(المعاصرونالكلامعلماء.).قوله:الأول*

يلجأولا،العلمىالبحثفيالمستنكرالتعميممنضربهوومكانهموزمانهم

.دعواهعلىالدليلإقامةعنيعجزعندماالأالباحثإليه

عندالهامشفيقالدعواهعلدللبأنهقارئهجولدتسيهرليوهمالثافما:"

إأحذركمداود:أبوأخرجهالذيجبلبنمعاذقولأن"أظن:نفسهالموضع

هجوم"فيهالحكيملسانعلىالضلالكلمةيقولقدالشيطانف!نالحكيمزيغة

كيفوأستغربفاسدالكلاموهذاإ.الحديثمنالفلاسفةموقفعلخفيئ

طاعونفيللهجرةا8عامفيتوفيجبلبنمعاذلأنجولدتسيهرعنيصدر

علىلهعاملأوقتئذوكانالخطاببنعمرخلافةفيوذلكبالأردنعمواس

بلادإلىبعدطريقهاوجدتالفلسفةتكنلمالوقتهذاوفي.الشامبلاد

وتشيغأراؤهمتغزتحتىبعدعندهمالفلاسفةيغزفولم)1(؟المسلمين

منها.التاسيحذربحيثشيوعآ

بالحكمةيتسمالذيالعارفالعالم()الحكيمبلفظةجبلبنمعاذومراد

بمثلأقرانهعنيتميزالذيوهو؟التدبيروحسنوالفطنةالرأيوسدادوالرشاد

الئاسمنالضربهذاعكإلأيطلقلاحكيمبأنهالمرءوصفوكان،الملكاتهذه

هوالحكيمفيكون،الحقبةتلكفيغيرهمإلمطالمعنىهذاينصرفولاالمتميزين

العربماالفكر:أوليريلايصيدي،وكذلك،الإسلامفيالفلسفةتاريخ:بوردي.جراجع1()

التاريخ.فيومكانته
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.الهوىوغلبةالحيرةوتسلطالرأفيغيبةعندوالمستشارالمتخاصمينبينالقاضي

،للصوابومجانبتهعثرتههيجبلبنمعاذمنهايحذرالتيالحكيموزيغة

منخطرأاكثروالحكيمالعالمزئةلأن.عالمبزئةعالميزذ:قولهممعنىوهذا

السائرالمثلذلكونظير.بهويتأشونيئبعونهالتاسلأن،دونههوقنزل!

إ)1(توصهولاحكيما"أرسل

باعتبارهمبدورهميقومواأنالحديثأهلعك"وكان:قوله:الثالث"

قبلمنالمرفوضةالأراءتصؤرالأحاديثبجعلهموذلك،عليهيعتمدسندآ

حتىالشيوعمننوعلهاأصبحالتيالأراءتلك،صحةا!ثرالدينيالمفهوم

:وقفتانمعههناولنا.".الإلهيةالصفاتتجسيمالقبيلهذاومن،الإسلامفي

الأولى:الوقفة*

ولكنالوضعمقاومةفيدورآأذواالحديثأهلأنهنا،كلامهمعنى

مشينةصورةفيالأولم!الأحاديثتظهرأخرىأحاديثباختلاق

يصخالكلاموهذا.والمسيطر.السائدالدينيالمفهومقبلمنمرفوضة

قاومواالحديثأهلأنفهوالصحيحفأماالآخر.بعضهويبطلبعضه

الأحاديثجعلواأنهمفهوالباطلوأما،الواقعلهيشهدوهذا،الوضع

مضاذة،أحاديثاختلقواأنهمذلكومعنى.المرفوضةالأراءتصؤر

مسائلفيالموضوعةالأحاديثفيالناظرلأنريببلافاسدوهذا

معالحديثأهلردهاالموضوعةالأحاديثمنكثيرايجدمثلاالتوحيد

علصارماعلميآمنهجأيطثقونلأنهمإلأذلكومامذهبهمتوافقأنها

لمذهبهم.مؤتذآكانولونبذوهت!قئملمصىان،قبلوهشيتمف!ذا،الحديث

مسألةأخطروهي،القرآنخلتيمسألةذلكعلىالأبلهأوضحومن

1/014المستقمي:الزمخ!ثري423،/1الأمثالمجمع:ايدافيانظر،)1(
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4،ء
امتحاناالحديثأهلامتحنوفيها،الإسلاميالفكرتاريخفياثيرت
ومن.حنبلابنأحمدالسنةأهلإمالمهؤلاءرأسوعكعسيرأ،

ذلكفيوخالفهم،المعتزلةهمالقرآنبخلقالقائلينأنالمعروف

اللهكلالمالقرآنبأنوقالوا،الحديثأهلمنوأكثرهم،السنةأهل

القرآنبخلقالقائلينبتكفيرتقولكثيرةأحاديثوثمة.مخلوقغيى

رأىعلىجريآمذهبهمتؤيدلأنهاالسنةأهلصمئعمنأنهايفترض

واحدآيتقئلوالمالسنةأهلأنالعجيحتولكن.وأضرابهجولدتسيهر

لذلكتفسيرمنوليس.دعواهمتؤيدأنهابالوضعمعؤزقؤقامنها

الصحةحيثمنالحديثعلىالحكممسألةفيالسنةأهلأنإلأ

الحديثيقبلونلافهم،غيرهممنموضوعيةأكثرهموالبطلان

متبعيمنلغيرهمخلافألرأيهمموافقأجاءلىانموضوعآكانمتى

ويقبلونلهم،مخالفآجاءمتىالصحيخالحديثيرذونالذينالأهواء

لبدعتهم.مؤيداكانمتىوالموضوعالمنكر

الثانية:الوقفة،

بهيريدلعفها.0الإلهيةالصفاتتجسيمالقبيلهذاومنا..:قوله

،والفرح،والرؤية،النزولأحاديث:مثلالصفاتأحاديث

إلخ...والوجه،لأصبعوا،ليدوا،لضحكوا،لرحمةوا،لغضبوا

النحو:هذاعلىإلأيكونلاالموضعهذافيالكلاموتفصيل

المنكروفيها،الضعيفوفيها،الصحيحفيهاالصفاتأحاديث-

عليهاطئقوابأنذلكحذدمنوحدهمالحديثوأهل.والموضوع

د!انوالمنكزالضعي!ونبذواالصحيخ،فأقروا،النقديةمناهجهم

دعواهم.يؤئدكان
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والرحمة،الرؤيةمثليؤيدهالقرءانفيأصللهالصحيحأكثر-

أصللهليسوما،والبسط،والقبض،والوجهواليد،،والغضب

.مجراهيجرىلأنهأصلمالهعلىيقاسوالضحككالفرح

فيهااختلف،التجسيمرائحةمنهايشتمالتيالصفاتأحاديث-

ومؤولي.ونافيمثب!ببينماقددا،طرائققديمآالتاس

نأإنكارهممعكيف،بلاوتمريرهاإثباتهاالحديثأهلومذهب

لقممقأ:الكريمةبالآيةعملا،المخلوقينلصفاتمشابهةتكون

نفيالآيةوفي11،:الشورىأآتتبصز(آلشييغؤفؤثتقءكيمل!

يسمعأنهأىالصفاتإثباتالمخلوتات،مشابهةنفي:وإثبات

لاوبصرسمع.وبصرهمالمخلوقاتكسمعليسولكنويبصر

وهو،الحديثواهلالسلفمذهمبهووهذا.اللهإلاكنقهيدرك

هنا.يعنيناالذي

الصفاتلأحاديثالحديثأهلروايةتكونأنيمكنلاهذاوعلى

الأراءكانتئالأنه،الأحوالمنحاليبأفيغيرهملأراءتصويرآ

تكونأنوجبجولدتسيهر،تالكماالإلهيةللصفاتمج!مةالمغايرة

أنهمثم.باطلوهذاالصفاتنفيدرجةإلم!منرهةالحديثأهلأراء

معالفاسدالافتراضهذاعلىبناءسيتفقونذلكعنفضلا

التاريخيالواتعمعيتناف!ماوهذا،الصفاتنفاةالمعتزلةخصومهم

عقل.بهيسفمولا

الغريبةالحكاياقيأخاببأسلوبالحديثزؤى"وقد:قوله:الرابع"

!.أخزممنأعرفهاشنشنة9..الإنجيلأساطرمناقتبسهاالتي

الإسلامتأثربذكريلهج،المستشرقينمنكأقرانهيفتأ،لافجولدتسيهر
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كتابهمنموضعمنأكثرفيوالنصرانيةاليهوديةلاسيماالسابقةبالديانات

ترجمه(محمدية)دراساتبيهابهبآخرألحقهالموضوعلهذابحثاأفردكماهذا)1(.

العهدوكتاب)الحديثبعنوانوهوالإنجليزيةترجمتهمافيوسترنباربر

تحت337-033ص2091سنةولح+ه3ولول!أ(5+لطء3مجلةفينشروقدالجديد(

هذهإنهنانقولأنويكفي(،الحديثكتبفيإنجيلية)عناصرعنوان

ماخلافعلىتوجيههيمكنفيهاوالحق،بالباطلالحقفيهايختلطالدعوى

نفسه.جولدتسيهرفهم

تلكاستغلتبالحديث"وللاستخفافجولدتسيهر:يقول

فيوأدمجتالشعبيةوالأساطيرالخرافاتفيهارويتالتيالنصوص

التبيئأ.أقوالمنباعتبارهاالدينيةالعقيدة

وقال4،286/للجاحظ()الحيوانكتابإلىالكلامهذانهايةعندوأحال

فيجولدتسيهرعلىوالرد".الأحاديثتلكمنسخرية"ففيه:الهامشفيإثره

وقوفها:منحرجآنرىلاطويلةوقفةيستدعىالمقامهذا

موضوع!أحاديثإلم!،وصيارفتهنقدتهوهم،الحديثأهلنتهلقد-ا

فيترقىولا،الئاسعوامبينشاعتخرافاتكونهاعنتخرجلا

صنعةمنوهذه.الحديثمنالضعيفدرجةإلىحالاتهاأحسن

ممنوغيرهم،والف!اق،والزنادقة،الكذابينمن،الوضاعين

إليهذهبمايصخكانوربما.والبهتانالكذبعنيتورعونلا

ولمالأخبارمنالمناكيرتلكعنغفلواالحديثأهلأنلوجولدتسيهر

فاتولكنبها،لجهلهمبهميستخفقنجاءحتىقديممنإليهاينبهوا

التيوالحكاياتالخرافاتلتلكتفطنواالحديثعلماءأنجولدتسيهر

رقم2المبحثآخر،الكابهذامنالخامىالفصلفي،سنرىكماذلك،ذكرأعاد)1(
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والوغاظ،والمذكرينالقصاصألسنةإلمطالشبيالمأثورمنتسللت

وأئفوامنها،فحذروابمنقولهيحتجولا،الروايةفيبثبتليسوكثرهم

يغخمبوربمافيها.والوقوغالئاسبينيحولواحتىالمصنفاتبيانهافي

كانتأنهاجولدتسيهريزعمالتيالخرافاتهذهمنبعضآأنالقارىء

يصفهممنولمثلهالهارؤجقدوالاستخفافللاستهزاءسببأ

فيالمعتزلةشيخالجاحظ:مثلأحرارمفكرونبأنهمنفسهجولدتسيهر

)البيانو)الحيوان(،:وهماكتبهمنكتابينأشهريخلولاالذي،عصره

.المنكراتتلكمثلمن(،والتبيين

ثلاثة:لأسبابالأمرهذامثلفيبقولهيؤبهممنليسالجاحظ-2

الحديثلأهلمخالفآاتجاهيمثلونوالمعتزلةمعتزلمن،لأنه:الأول-

وقنالنقلمنللعقلوينتصرون،المنقولعلىالمعقوذيقذمونفهم

أكانسواءبالنقلت!تجصأنمنهيستغربفلامذهبههذاكان

متىمخالفهفيالمخالفقوذأنإلضاالمعلومومنباطلا.أمصحيحا

الخصم.علىحكمابهيعتدلاوالتعصبالاستخفافخالطه

بروايته،المشهورينمنولاالحديثنقادمنليسالجاحظ:الثافي-

بمجردفكيف،إليهيلتفتلاالصنعةأهلغيرعنصدرمتىوالنقد

وليستوالاستخفافالسخريةرائحةجنباتهبينمنتفوحكلام

دليل.منأثارةعليه

بلاف!نهحقه،فيهذايثبتلمداذا،بالوضعمتهمالجاحظ:الثالث-

بينالتيكتبهوهذهلها،المرؤجينومن،الموضوعاترواةمنريب

.)1(ذلكعلىتشهدآيدينا

م!8/7لاعتلالايزان""باعأئمةمنوكان:وقلت.مأمونولابقةلي!:ثعلبقالا:النميفال1()
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رؤوسمنرأسأكونهمعالجاحظف!نذلكمنالرغموعك

المنقوذتجاوزربمابل،بذلكتطفحوكتبه،النقلكثيرفهوالاعتزال

يقزطدونههممنروايتهمنيأنفمنقولهمنوكثيرالمعقوذ،فيها

منشاهدآياعلاالجاحظأنالىيرجعذلكولعل،وعجائبهغرائبه

منكانولو،موطنهفيويوردهإلأبموضوعهيتصلمنثورأومنظوم

ذلكيرى()الحيوانكتابهفيالناطزولعل.العقولسخافات

حين.بعدذلكبعضإلىوس!نشيرواضحا

الحديث:منالجاحظحالبيانيئالمقالتفصيل

ساخرآأسلوبآللجاحظأنومؤرخيهالأدبنقدةلدىالمعروفمن

بهبلغوقد،البيانأئمةمنإمالموهو.يتميزانلاحتىبالهزلالجدفيهيختلط

ذاكمنولذا،تارةذلكمنلهذافينتصزونقيعهالشيءإلىيغقذأناقتداره

ذلكفيولهالأوابد،طلبعنيك!ولا،غريببكلمموتعوهو،أخرىتارة

،الدينوريقتيبةابنهؤلاءرأسوعك،أنصارهقبلخصومهبهالهشهذبراعة

منمقدمآإمامآالجاحظزمنفييغذكانوالذي،المشهورةالتصانيفصاحب

فيكلاهماعاشاوقدالمعتزلةأئمةمنإمامأالجاحأكانكما،السنةأهلأئمة

الجاحظإلىنصيرثم.إ.(:الحديث)مختلففيقتيبةابنيقولواحد.عصير

،استثارةللحجةوأحسنهم،المتقدمينعلىوالمعاير،المتكلمينآخروهو

يصغر،حتىالعظيموتصغير،يعظمحتىالصغيرلتعظيمتلطفآ،وأشدهم

عكالسودانلفضلويحتج،ونقيضهالشيءيعملأنإلىالاقتداربهويبلغ

العثمانيةعلىللزيديةومرة،الرافضةعكللعثمانيةمرةيحتجوتجده.البيضان

-!يماللهرسولتالويقول،يؤخرهومرة!ب،عليآيفضلومرة.السنةوأهل

الفواحش.منوكذاكذا)2(:غزوانبنإسماعيلوقالالجماز)1(:قالويتبعه

اللان.خبيثماجنأوكان،بصرىأديبشاعريسار،بنعطاءبنعمروبنمحمدهوالجقاز،)1(

1143بغدادتاريخانظر

)البخلاء(كتابهفيالجاحظذكرهمالذينالبخلاءأحدهوغزوانبنإسماعيل)2(



بعدأوورقيمافيفكيففيهذجمزاكتابفييذكزأنعنكلضاللهرسولىؤيجل

ف!ذاالمسلمينعلىالنصارىحجبئفيهيذكركتابآويعمل؟سطرينأوسطير

يعرفونلاماعلىتنبيههمأرادإنمافكأنهالحخيما،فيتجؤز،عليهم3الرإلم!صار

والعبث،للمضاحيككتبهفييقصاوتجده.المسلمينمنالضققيماوتشكيك

استهزاءالحديثمنوششهزىءالتبيذ.وشزاب،الأحداثاستمالةبذلكيريد

امحخزؤدكز،الشيطانوقزن،الحوتكبذكذكره،العلمأهلعكيخفىلا

المسلمونيتيضهأنيجبكانوقد،المشركونفسؤدهأبيضكانوأنهالأسود

،والغراب،الديكتنادمفيالكتابأهلأحاديثمنوأشياة.أسلموا.حين

الأمةأكذبمنهذامعوهو..الضفدعوتسبيخ،رأسهفيأفهالهدهدودفن

")1(.للباطلوأنصرهمللحديثوأوضعهم

منها:أحوالالهأنالحديثمنالجاحظموقفبيانفيالكلاموخلاصة

بها،ويحتجعليها،ويشذ،كتبهفيبالأحاديثفيهايستشهدحال-أ

والشاهدالواضح"والدليل:فيقول!الئبيئبقوللهلكلامويحتج

")2(.الكلمتجؤاقيواعطيتبالضبا"نضزت:يكتب!التبيئقولالقاطع

)البيانكتابهمنالثانيالجزءأؤليفيقوئهآيضالذلكويشهد

عرب!،إليهيسبقهلممما!ي!اللهرسولكلاممن"وسنذكر()3(:والتبيين

93-06صالحديثمختلفتأويل:تتيبةابن)1(

بالرغبؤئصزثالكل!تجؤايغاغطيثبيثالأئبتاءغلفضفث:بلفظمسلمأخرجه)2(

بماؤخيتمكاثةانجفتيإلطؤازيي!فثؤق!جذاطفوزاالأزضىلم!ؤخيقتانقتايئملمنؤأجفت

ذكرفيهولي!اقأكلتخذواتقتم!:تعالم!فولهباب،التيم)كتابالبخاريوأخرجه،الئبئونا

بالضتا"ئعرث:ولفظه،عليهتفقآخرحديثبالصبا،ئصرث9:وحديث.الكلملجوامع

بالذبور!.عادوأفيكت

03-215:والتبيينالبيان:الجاحظ)3(
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مستعملآصارمماأحاادعاهولالأحد،ئذغولمأعجميئ،فيهشاركهولا

إ،أنفهحتفمات9:وقوله!اركبياللهأياخيل:تولهذلكفمنومئلا!سائرآ

تولهذلكومنأ،الوطيسحمىالآن9:وقولهأ،عنزانفيهتنتطحلا9:وتوله

القزاإ.تجؤفيفيالضيدكل9:حرببنسفيانلأب

بنمحمد"قال:فيقولوفصاحتهالتبيئبلاغةبيانفيالجاحظيستطردثم

عنجاءناماالكلامرواثعمنأحدعنجاءناما:حبيببنيون!قال:سلام

"المسلمون!:كقولهالئبيئأحاديثمنشيئأيسوقثما.جمي!اللهرسول

علىيدوهم،أقصاهمعليهمويرد،أدناهمبذمتهموش!عى،دماؤهمتتكافأ

أ،تعولبمنوابدا،السفلىاليدمنخيرالعلياإاليدوكقولهأسواهممن

لكمالعقةأنعمت:وكقوله!نائمةلعينساهرةعيئالمال"خير:وكقوله

فياالحمى:وكقوله!خرارةعينمنوتشربخؤارةأرضفيتغزسىالنخلة

"،القيامةيومإلم!الخيرنواصيهافيمعقود"الخيل:وكقولهإ،النخلأصول

وكقوله:!،وهاتومنع،البناتووأد،الأمهاتعقوقعن"نهيتكم:وكقوله

وانتحالالغالينتحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذا"يحمل

".الجاهلينوتأويلالمبطلين

كتابهمنفصلنحوتستغرقالأحاديثمنجملةالجاحأيسوقوهكذا

يقيمأنهعكيدلوهذا.الكلمجوامعأوتيقديك!ب!الئبيئأنعلىبهايستشهد

حيثساقهاالتيالأحاديثكلفييفلحلموإنله،معنهمانراهبلوزنآ،للحديث

كلاممأثورمنهووآخز،لهأصللاأوموضوعوبعضآضعيفمنهابعضآإن

الحديث.علومفيمحصولهوضآلةزادهقلةإلىيرجعوهذا..العرب

الاستهزاءسوقكتبهفيالحديثفيهايسوقحال-2

منالمذكورالموضعفيجاءوقدجولدتسيهرإليهاأشارالتيالحالوهي
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(1):حظللجا(انالحيو)كتاب

تنفخكانتوأمهاتهمآباءهمأنعلىالوزغيقتلوناليومالئاس"وجفالى

يعرفنكنوأمهاتهاآباءهاأنفأحسبالحطبإليهاوتنقلإبراهيمنارعلى

أصلفيتقصيرعكإبراهيمعداوةاعتقدتوأنهنوالمتنبىء،الئبيئبينمافصل

وازر!تززأنلناجازكيف.ذلكفعلنحتىالاستبانةبعدمعاندةعنأوالنظر

للنبوةالجاحدةتلكهينقتلهاالتيهذهأنتذعواأنإلأ؟أخرىوزز

هذاقالفالئبيئفلعلوبعد.تتوالد.ولاتتناكحلاوأنها،بالربوبيةوالكافرة

معنىعلكانذلكولعل،قويملأقاويلحكايةعلى،قالهماكانلىان،القول

غيرمجردآالعللمنسالمآالخبروروواالجقةالتاسفتركمعلومأيومئذكان

أؤله،يشهدولمالكلامآيخزشهذالحديثهذاسمعمنولعل.مضفن

فيهوبينهبينهمداركانقدأصحابهمنأناسيإلمطالكلامبهذاقصد!ولعله

".مدفوعولامستنكرغيرسائغممكنذلكشيء،وكل

الوزغ(في:)أحاديثعنوانتحت()الحيوانكتابهفيبابآالجاحظأفردثم

أبببنيحيى.الأوزاغتقتلكانتعنهااللهرضىالمؤمنينأمعائشةأن:فيهجاء

للوزغ:يقولاللهرسولسمعت:قالتعائشةعنعروةعنالرهريعنأنيسة

سعدآسمعت:عائشةقالت:قال.بقتلهأمراللهرسولأسمعولم:قالت.فويسق

الجهالاتاصحاببهايحتجكلهاالأحاديثوهذه...بقتلهاللهرسولىأمريقول

بعد،زمنهفيالكتابيطبعلمإذالحيوانلكتابالمخطوطةفيينانسخةعلىجولدتسيهراعتمد)1(

المجلد"3رقمالصفحةظنناحسبويقابلهابعدها،وماب53رقمالورتةعلىقارثهوأحال

جحلاهاحيثالإنجليزيةإلىالكتابمترجماتذركماولي!،المحققةهارونطبعةمناياول

الجاحظلقولتتمةهونفسهالموضعهذاكاندانالرابعالمجلدمن286رقمالصفحةتقابل

)دراساتمزجمبيرثيهليونأنملاحظةمع.الأولالجزءمنإليهااثمارالصفحةفيالوارد

واكتفيالموضعهذاياالفرنسيلقارئهخدمةتقديمنفطيكلفلمالفرنسيةالى(محمدية

.المخطوطالمصدرعلىبالإحالة
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."...التاسمجرىمجراهاأمموأنهاناطقةكانتكلهاالأشياءأنزعمومن

الأمرأحاديثرواةيريد-منهمواحدعلىأقف"ولم:البابآخرفييقولثم

أهيإبراهيمعلىالنارتضرمأنهاعكتقتلهاالتيالوزغةإن:له-فأقولالوزغبقتل

تكونأنالمعلومفيأنهتزعمأم؟غيرهابذنبهىفمأخوذةأولادهامنهيأئمهذه

مذهبها.ويذهببدينهايدينمنإلأتفرخولاتبيضولاتلدلاالوزغتلك

مردودآيكونمنهاضربوأقي،الحديثتأويليفهمممنهؤلاءوليس

عنحكايةهوإنماذلكإنيقالمنهاضربوأفيمتأؤلآ،يكونضربوأفي

واختطقت،العوالملهقكتالمتكلمينمكانلولا:أقولولذلكالقبائلبعض

إ)1(.المتكلمونلهلكالمعتزلةولولا،واسترفت

جميعهافيهاليس،الوزغقتلفيأحاديثذلكبعدالجاحظساقثم

غيرهمأوتابعينأوصحابهأقوالىإماوهي!يئ،التبيئإلىمرفوعواحدحديث

الحديث(مختلف)تأويلكتابهفيقتيبةابنإليهاأشارأخرىمواضعوثمة

علىيخفىلااستهزاءالحديثمن-الجاحظأفي-وششهزىء..":قتيبةابنيقول

كانوأنهالأسود،الحجروذكر،الشيطانوقرن،الحوتكبدكذكرهالعلمأهل

أسلموا")2(.حينالمسلمونيبيضهأنيجبكانوقد،المشركونأبيقفسؤده

:وجوهفيذلكويكونذكر،فيماالكلامبسطإلىهنانحتاجونحن

الأولالوجه

ساممنهاالكبيريسمىالزواحفمنذويبة)وهيالوزغقتلأحاديثإن

ضعيف.وبعضهاصحيحبعضهاالعضالة(وهوأبرص

الجاحظقررهماوهو،الساقةالزواحفمنضربأنهاقطعآثبتهـاذا

4286:لحيوانا:لجاحظا(1)

06صالحديثمختلفتأويل:قتيبةابن)2(

-336-



علاعترضالجاحظأننظنوماواجبأ،قتلهاصار،الحيوانكتابهفينفسه

فيهاجاءالبخاريصحيحفيوردتروايةعلىاعزاضهوإن!ا،العفةلهذهقتلها

الذوابسائروكانتلتضرقها،إبراهيمعلىالنازتنفخكانتالدويبةهذهأن

فييغقللاأمروهذا،ذلكصنيعهاعلىوذريتهاهيعوقبتفكأن!اتطفئها،

الجاحظ.نظر

)فويسقة(بأخهاالزاحفةهذهنعتوهي،أخرىجهةمنأيضاواعزاضه

البشر،وهمالمكففونبهينعتإنماذلكشابهوماوالفجوربالفسقالنعتلأن

لها.عقللاالدوابوهذه،العقلالتكليفمناطلأن

تنفخكانتالوزغأنفيهاوردالتيالأحاديثإننقولللوهمودفعا

الصحيح.فيأحدهاوردهـاننظرفيهالتضرمها،إبراهيمعكالنار

فيأحمدوالإمام،سننهفيماجهابنالبخارىعنفضلاأخرجهاوقد

صحيحه.فيحبانوابن،سننهفيوالنسائي،مسنده

منكليهمافيوهي،صحيحهمنموضعينفيجاءتالبخاريورواية

شريك:أمحديث

"حدثنا:وفيه(المسلممالخيرباب،الخلقبدء)كتابالأول*

عنشيبةجبيربنبنالحميدعبدحدثناعيينةابنأخبرناالفضلبنصدقة

".الأوزاغبقتلأمرهافيالتبيئأنأخبرتهشريكأمأنالمسيببنسعيد

إبراهيماللهواتخذ:تعالمطقولهبابالأنبياء،أحاديث)كتابالثافي"

جريجابنأخبرناعنهسلامابنأوموسىبناللهعبيد"حدثنا:وفيهخليلا(

نأعنهااللهرضيشريكأمعنالمسيببنسعيدعنجبيربنالحميدعبدعن

".السلامعليهإبراهيمعكينفخكانوقالالوزغبقتلأمرلمجي!اللهرسول

عبارةوهيالجاحظأنكرهاالتيالزيادةفيهالثانيالموضعفيشريكأموحديث
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نأمع،الأولالموضعفيموجودةليستوهي"إبراهيمعلىينفخكانوقال1

عنجبيربنالحميدعبدطريقمنالموضعينفيجاءشريكأمحديث

عنها.المسيببنسعيد

مدرجةوهي!!،التبيئكلاممنليستالزيادةهذهأن،أعلمواللهوالظاهر

التيشريكأمحديثروإلاتجمغأنلهذاويشهد،المسيببنسعيدكلاممن

التيالروايةواما)1(،الزيادةهذهفيهاليستالسننأصحاببعضأخرجها

217(،،83901،)6/وأحمدالوزغ(قتلبابالصيد،)كتابماجهابنأخرجها

إبراهيمإإن:1581رقمحديثفيفقال)2(الألبانيأعقهافقد)8201(حتانوابن

كانفإنهالوزغ،غيرعنهالنارءتطفيإلأدابةتكنلمالنارفيألقيحينالسلامعليه

مولاةسائبةعننافعطريقمنوأحمدحبانوابنماجهابنأخرجه."عليهينفخ

يا:فقالتموضوعأ،رمحآبيتهافيفرأتعائشةعكدخلتأنها،المغيرةبنللفاكه

أخبرنا:اللهنبىف!ن،الأوزاغبهنقتل:قالت؟الرمحبهذاتصنعينما!المؤمنينأم

".بقتلهوالسلامالصلاةعليهفأمرآخرهفيوزاد.فذكره

هذهالسائبةغيرثقاترجاله،ضعيفإسنا؟إوهذاالألبافي(:)أيقلت

فيالبوصيريفقول.مجهولةأنهاإلمطيشير:قلت".نافععنها"تفزد:الذهبيقال

قدلكنهاالمذكورةلجهالةصحيحغير"صحيحإسنادهذا4919(:)2/الزوائد

نأالمسيببنسعيدعنقتادةطريقمن27()2/النسائيأخرجهفقد،توبعت

.نحوهالحديث..عكازوبيدهاعائشةعلدخلتامرأة

سمعهالمسيببنسعيدكانإنصحيحإسنادوهذاالألبافي(:)أيقلت

.(..أعلموالله،مرسلأنهظاهرهف!نهـالاعائشةمن

بابالصيد،)كتابماجهوابن(،الوزغقتلباب،الحجمناسك)كتابالنن:الشائيانظر1()

الرزغ(قتل

(1584رقم)حديث801ص4مجلد.الصجحةالأحاديثسلسلة:الألبافي)2(
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استخفافايعذلاالروايةلهذهالجاحظاستنكارف!نهذاتبينوإذا

ليسوهوالأحاديثبعضيردالجاحظإنهذافييقالماوأكثرجملةبالحديث

العقلي.اتجاههمعوينسجموجهلهيظلالروايةلهذهإنكارهإنثمهذا،فيبدعآ

وهذهبالحديثالمستخفينمنالجاحظأنجولدتنميهرفهميصخوكيف

منوطأةأشدهوماومنها،الموضوعةبالأحاديثتعجأيدينابينالتيكتبه

وكان،السليمالذوقويمخهالصريحالعقليستنكرهمماإليهاالمثارالرواية

الترويجلاواستنكارهارذهاالنقلعلىالعقليقدممعتزلم!وهوبالجاحظأولمط

أحاديثسوقهالحصر،سبيلعلىلاذلكعكمثالآهنا،نذكرأنوحسبنالها،

العرشتحتعرفهلديكاتعالىاللهخلقمماإإن:مثلالديكفيموضوعة

ثلثهوبقيالليلثلثذهبف!ذاالهواء،فيوجناحاهالسفلىالأرضفيوبراثنه

الطيرتضربذلكفعند،القدوسالملكسبحوا:قالثمبجناحهضرب

")1(.الديكةوتصيحبأجنحتها

دارصاحبهيحرس،اللهعدووعدؤصديقيالأبيق،الذيكإن9:ومثل

)2(
دور"وسبع

الثافيالوجه

المكلفينمنليستوهيفويسقة،بأنها)الوزغ(نعتالجاحظاستنكار

علىتطلقوالعرب.الحقيقةمجرىيجريولامجازفيالنعتهذالأنله،وجهلا

الشرعيةحقيقتهابهايرادولاالبشرعكيطلقماالنعوتمنالحيوانات

عنه!بخروجهعاقاليكونطاعتهتوخبتمنفعلى.غرابمنأعق:كقولهم

فيفيقولبه،اختلاطهلفرطالعاقلمعاملةالدوالتيعاملالئاسمنوكثير

3-3/7الموضوعات:الجوزيابنانظر.موضوعحديث1()

المقاصد:ال!خاوي1.413/الخفاءكشف:العجلوفي.السابقالمصدر:الجوزيابن.موضوع)2(

218صالحشة
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الفاجر.هذا:فيقولعليهسخطإذاويشته،عنهزصيئإذاصاحبيهذا:دابته

المجاز.منالأرضلغاتمنلغةتخلوتكادولا،القبيلهذامنوهكذا

منرأسبلالمعتزلةربيبالجاحظعكهذامثليخفىكيفوالعجب

الموضعهذافينفسهعلىيرذوالجاحظتأويلا.الخلقأكثروهم،رؤوسهم

يكونمنهاضربوأقي،الحديثتأويليفهمممنهؤلاءوليس..":بقوله

فيهذاغيرتفصيلقتيبةولابن."متأولا.يكونمنهاضربوأيمردودأ،

)1(.موضعهفيإليهقفئزتجع،الهواممنالفواسقمعنى

الثالثالوجه

استهزاءلبيانجولدتسيهرإليهاي!ضرولمقتيبةابنإليهاأشارالتيالمواضع

الأسودالحجروذكر،الشيطانوقرن،الحوتكبدكذكرهبالحديثالجاحظ

يلي:كماعنهافالجواب..المشركونفسؤدهأبيضكانوأنه

ولعلأيدينا*بينالتيالجاحظكتبفيعليهأقفلمالحوتكبدحديثأ-

بناللهعبدأنوفيهصحيحهما)2(،فيالشيخانأخرجهالذيالحديثبهالمراد

نبي:إلأيعلمهنلاأشياءثلاثةعنالمدينةمقدمه-لمجيعندالتبيئسألسلام

طعامأؤلوأما!:الئبيئفأجاب؟الجنةأهليأكلهطعامأولماأحدها

إلخ...الحوتكبدفزيادةالجنةأهلياكله

فيهاوالأصل،الغيبأمورمنلأنه،بالحديثللاستخفافينفعلاوهذا

سقمومن.لكذبهالتكذيبأوالرسولىوهواللهعنالمبفغلصدقالتصديقإما

138-137صالسابقالمصدر:قتيةابنانظر)1(

الجاحظ.علىيفزيأنمنأنزهاللهرحمهقتيبةوابن*

تفسيرالتفسير،كتاب،آدمخلقبابالأنبياء،)كتابالبخاريأخرجهالحوتكبدحديث)2(

باب،المنافقينكتاب،الرجلمنيئصفةبيانباب،الحيض)كتابمسلموأخرجه(البقرةسورة

(.الجنةأهلنزل
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يسقمالنارفيالكافرفيهاولمجشر،الجنةالمؤمنفيهايدخلأخرىحياةبوجود

وتعذيب.تنعيممنذلكيقتضيبما

متنه،الأاستنكريكونلاالجاحظف!نصحيحآ،الحديثسندكانولما

يصف،اللهكلاموهونفسهالقرآنأنونسي،الجنةأهلأكلمنتعخ!توكأنه

يماؤقيهقؤ!:وتعالىتباركفيقولللمعنىتقريباحسيةبأوصافالجنةفيما

لعقا!:تعالىوقوله21،،:الواقعةأأتشتهونؤلمحيرطئلأيما!!خيروئ

لتقريبصورآهذهتكونأنيستبعدولا68،،:الزحمنأ"ؤزمانؤتخلقيهقة

منوأعظمأكبراللهعندوماتصؤرها،عنتقطرلأنهاالأذهانإلمطالجنةنعيم

لعباديأعددتوجلعزالله"يقول:يييمقولهمعنىوهذاعقولنا،تدركهأن

بشرأ)1(.قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلاماالصالحين

طلوعوقتالصلاةعنينهيهبهافالمراد(الشيطان)قرنأحاديثأما-ب

الصحيحينفيوردتصحيحةأحاديثوهيغروبهاووقتالشمس

كالرواية(الشيطان)قرنذكروردالرواياتبعضوفي،السننكتبوفي

عماأخبرنياللهنبيئياقلت9:قالعبسةبنعمروعنمسلمأخرجهاالتي

عنأقصرثمالصبحصل:قال.الصلاةعنأخبرني،وأجهلهاللهعفمك

قرنيبينتطلعحينتطلعف!خها،ترتفعحتى،الشمستطلعحتىالصلاة

تغربحتىالصلاةعنأقصرثم.الكفار.لهايسجدوحيمئذشيطان

1)2(..الكفار.لهايسجدوحينئذشيطانقرفيبينتغربف!نهاالشمس

الشمسوعتادالمشركينمخالفةوهي،ظاهرةالروايةهذهفيالنهىوعفة

تظهرالشمسأنقطعاالمراذوليس،الوقتينهذينفيصلاتهميتحزونالذين

أهلأن-كذلكيبدوكماوالأمر-الجاحأظنواذا،حقيقةشيطانقرنيبين

الجنة(صفةبابالزهد،)كتابضةفيماجهابنأخرجه)()

فيها(الصلاةعننهىالتىالأوتاتباب،القرءانفضائل)كتابمسلم)2(
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وأبعدالظنأساءفقدالشمسبينهماتظهرقرنينللشيطانيتصورونالحديث

منهم.أحدبهيقللمماوهذا،النجعة

بعضالجاحظذكر()1(الشيطانإثباتفي)أحاديثلذكرساقهبابوفي

أعنانمنخلقتلأنهاالإبلأعطانفيالصلاةعنالنهي:مثلالآثار،

بينتطلعف!نهاطلوعهاحتىالشمسطلوععندالصلاةعنوالنهي،الشياطين

ثلمةمنالشربعنوالنهي،رمضانفيتغلالشياطينوأن،شيطانقرفما

هذافيالأحاديثهذهعلىالجاحظيعفقولموغيرها.الشيطانيهفللأنهالإناء

ذلك.شابهوما،والشياطينالجنفيأشعارآيذكرشرعولكنهكتابهمنالموضع

إلمطدعاولكنه،صراحةالأحاديثهذهيذكرلم،الحقيقةفيوالجاحظ

:الحيوانكتابهمنآخرموضعفيفقالتأويلها

جمزقأفيهاأنيزعممنفمنهم:عجيبةأقاويلالإبلفييقولون"والئاس

لإبلاأعطانفيالصلاةكرهواإنماإنهم:الحديثإلىوذهبوا،الجنسنادمن

حقيقته.غيرعلىوالمجازالمثلفجعلواالثياطين،أعنانمنخلقتلأنها

:ميادةابنوقال

جنونها)2(وجنشياطينتغتتمحاربتقولماأتافيفلما

علىعزجثم،الشيطانللفظةالمجازيةالمعانييبينالجاحظشرعثم

حديثذكرثمطلوعها،وعندالشمسغروبعندالصلاةعنالنهيحديث

فلسفته:موضحاذلكإثرقالثم،شيطانقرنببينطلوعها

علىعندهميدذكلامومواضعوأبنيةواشتقاقاتأمثالفللعرب..9

أخردلالاتحي!حذولها،أخرىمواضعالألفاظولتلك،وارادتهممعانيهم

الكلامفينظرف!ذا،والمثلوالشاهد،والسنةالكتابتأويلجهليعرفهالمفمن

6223:الحيوان:الجاحظ1()

153اةالابقالمصدر)2(
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!)1(.وأهلكهلكالثمأنهذاأهلمنهووليسالعلممنضروبوفي

قتيبةابنخصمهمذهبعنكثيرايختلفلاهذامذهبهفيوالجاحظ

عليه:الرذمعرضفيقالالذي

معنىلاولأنه،وهمهفييقوملارآهلأنهالحديثلهذاإنكارهكانوإن"..

المعنىنريهفنحن،شيطانقرنيبينتطلعالشمسأنأجلمنالصلاةلترك

.نظرهعلىيمتنعولا،عندهويحسنتعالم!،اللهب!ذنله،وهمهفييتصؤرحتى

غتذةفيهكانتالذيالوقتلأنه،الشمسطلوعمعالصلاةبتركأمرنالىانما

الشمسعبادةعلىالسالفةالأمممنكثيردزقيوقد،للشمسفيهيسجدونالشمس

ويسمونهاويعطمونها،الشمسيعبدونقومالعربفيوكان.لها.والسجود

الشمسعبدةفيهيسجدالذيالوقتفيئضئنأنءلمجي!اللهرسوللنافكزه..الإلاهة

وإنما،الشاةوقرونالبقر،قرونمنأنفسهمفيتصوروامابالقزدقييرذولم..للشصص

القزنأرىولا،وجانبانحرفانأي،قرنانوللرأس،الرأسحرفههناالقزن

ال!ثيءالعربت!تيكما،موضعهباسمالأقرناشفيئالموضعذلكفييطلعالذي

زجلآلأنصوتهيريدون"،عقيرته"زقغ:فيقولونسببأأوموضعألهكانماباسم

عقيرته.رفع:صوتهرفعلمنفقيلأجلها،منواستغاثفرفعهارخقاقطغت

هناها"من:المشرقفيقولهوكذلك،العربكلامفيكثيرهذاومثل

إ)2(.الشيطانقرنيطلع

أحاديثبهوالمرادكتبهفيعليهأقففلمالأسودالحجرعنالجاحظكلاموأما-ج

.آدمبنيخطايافسؤدتهاللبنمنبياضآأشدوهوالجنةمنالأسودالحجرنزول

عباسابنعلىموقوفوصحيحها،ضعيفأكثرهاالأحاديثوهذه

الأحباركعبرواياتمنوبعضها،العاصبنعمروبناللهوعبد

والصفحةالسابقالمصدر)1(

والصفحةالسابقالمصدر:تيةابن)2(
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صاحبأفردوقد.الإسرائيلياتمنتكونأنيخلولاوهذه،منبهبناللهوعبد

الأسود)1(.الركنفضلفيجاءلمابابامكة()تاريخ

أخرجهالذيعباسابنحديث،الأحاديثهذهمنروقيماوأصخ

منالأسودالحجر:قال-لمجبحالتبيئإأن:وفيهوأحمد،والترمذىالئسائي

أسانيدأصخوإسناده.صحيححسنحديثهذا:الترمذىقال")2(الجنة

مماالأخرىأسانيدهالزوائد()مجمعفيالهيثميئتتتعوقد،عباسابنحديث

علل)3(.منفيهاماوبتنوالكبيرالأوسطمعجمهفيالطبرانيرواه

وهوالثانيالشقعلىيعترض!فهوإليهالكلامنسبةصختإنوالجاحظ

يجبوكانالمشركينالديسؤدتهولكنكاللبنأبيضكانالأسودالحجرأن

وهذه،قتيبةابناستنكرهاالتيالسخريةموطنوهوأسلموا،إذيتيضأن

ذلكعلىبهيردماوأبلغ،ضعيفةرواياتفيإلأ-أعلموالله-تردلمالزيادة

منوغيرهماصحيحهما،فيالشيخانأخرجهالذيالخطاببنعمرقول

ولاتفزلاوأنكحجر،أنكأعلمدافيلأقتلكإني"والله:السننأصحاب

")4(.قثلتكماقتقك!س!اللهرسولرايتأنيولولا،تنفع

الجاحظ:علىالرذفيقتيبةابنويقول

شاءولو؟الثاسالأسود-ب!سلامالحجرأي-يبيضأنأوجبالذي)فمن

فكيفوفلسفةقياسأصحابف!نهموتغا،.يجبأنغيرمنذلكلفعلتعالىالله

")5(.يصبغولاينصبغوالبياضينصبغ،ولايصبغالسوادأنعليهمذهب

1/322مكةتارلخ:الأزرقي)1(

(.الحج)كتابالزمذيلأسود(،االحجرذكرباب،الحج)كتابالناف!)2(

242.243-3:الزوائدمجمع:الهمي)ر(

استحبابباب،الحج)كنابمسلمالأسود(،الحجرفيذكرماباب،الحج)كتابالبخاري)4(

الأسود(.الحجرتقبيل

092.صالسابقالمصدر:تتيبةابن)5(
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)6(

:291الصفحة)4(رقمالهامشفيجولدتسيهريقول

بقول113()2:والتبيينالبيانكتابهفييستشهدالجاحظأنغير9

القولوهذا.!حرجولاإسرائيلبنيعنحذث9:فيهجاءلإعرابب

بنيعنالحديثباب،العلم)كتابسننهفيداودأبويذكرهنفسه

الحديثباب،)العلمالترمذيوكذلك،حديثأنهعلى(إسرائيل

أ.الجاحظعنمختلفسياقفيإصائيل(بنيعن

ولاإصائيلبنيعن)حذثواحديثإنيقولانيريدجولدتسيهروكأن

تسقلالعربكلاممأثورمنالأصلفيهوإنماالسنةأهلأخرجهالذيحرج(

الحديث.كتبإلم!

لاحتىطرفيهبحذفسياقهمنالنفقهذاجولدتسيهراستلا-

بعضوقال9هو.الجاحظكلاموتمامالصحيحالفهمالقارىءيفهم

ولاإصائيلبنيعنوحذثحرج،ولاالبحرعنحذث:العرب

وقدالسائرةالأمثالمنوهذا.(حرجولامعنعنوحذثحرج،

الفضلوعنحرج،ولاالبحرعن)حذثمنها:متنؤعةبصيغزوقي

يحيىبنالفضلهووالفضلحرج(،ولامعنوعنحرج،ولا

فيتردولمالعربأجوادمنوكانزائدةبنمعنهوومعن،البرمكيئ

إصائيلبنيعنحذث9:عبارة،المثلهذاروتالتيالأمثالكتب

منانتقلتأنهاريمتفلابوجودهاسفمناإنوحتى.احرجولا

نأعلمنادهاذاجولدتسيهر،يزعمكمابالعكسولي!المثلالىالحديث

زائدةبنمعنوأنالعثاسيين،زمنفيعاشالبرمكيئيحىبنالفضل

158أو152سنةوقتل،العباسيينعصروأدركأمتةبنيزمنفيعاش
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هـ.ا39سنةالفضلوتوفيللمنصور،سجستانعلواليهـوهو

هـا52سنةبعدإلأالمثليشيعألاجولدتسيهرراىعكيقتفيىوهذا

ؤجذتقدتكونأنيمكنلاالعبارةهذهأنهـأىأ39سنةبعدأو

الدليلإقامةإلىيحتاجوهذا،التاريخهذاقبلالمحذثينألسنةعلى

به.القيامجولدتسيهرعليستحيلماوهوعليهالتاريخي

فيمقترنأجاء"حرجولاإسرائيلبنيعنأحذثواحديثإن2-

أخرجهوقدمتعقدآ!،عينكذبمن9بحديثالرواياتبعض

بنيذكربابالأنبياء،)كتابفيعمروبناللهعبدعنالبخارى

ولاإصائيلبنيعنوحدثوا،آيةولوعنيبفغوا9بلفظ(إسرائيل

وأخرجهالنارإ،منمقعدهفليتبوأمتعقدآعليكذبومنحرج،

فيالتثبتبابالزهد،)كتابفيالخدرىسعيدأبيعنمسلم

عنيكتبومنعني،تكتبواإلا:بلفظ(العلمكتابةوحكمالحديث

كذبومن،حرجولاإسرائيلبنيعنوحذثوا،فليمحهالقرآنغير

!منحديثأنعلمناص!اذاالنارإ.منمقعدهفليتبوأمتعفدآعلي

نأاليسيرمنفليسالمعنويالتواتردرجةبلغقدمتعمدآ!عليكذب

الذيالحديثهذامثلإلمط.(.إسرائيلبنيعن)حذثواجملةتتسلل

باطلة.زيادةهذهكانتلوالصحةمنالقدرهذابلغ

)7(

:فيقول،الحديثلهاتعزضالتيالسخريةبيانفيجولدتسيهريستمر

فيوردتالتيالذقيقةالتفصيليةالأحكالملل!خيري!تغرضت"كما

جرا.وهلتم،اليوميةالحياةفيالأساسيةالعلاقاتمعظمحولالحديث
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الرجوعيمكناليوميةالتفصيلاتهذهمنالسخريةعلىوالإصرار

مستخفينيقولواأنإلم!آنذاكالمشركيندعامماثفسهالحديثفيإليه

الخراءة(".حتىليعلمكمصاحبكم)إن:الثريعةبهذه

وليس،نفسهبالدينعائماستخفافهوإنمااثمركيناستخفافإن

جولدتسيهر.توهمكماخاصةبالحديث

التفصيليةللأحكام،المختلفةبمصادرهاالإسلامييما،الشريعيماوتتتع

وهذاوالازدراء،الاستخفافلاللتقديرمدعاةلهوالأموردقائقفي

جاءشاملنظالمفهو،وفقههالإسلامعظميمامواضعمنموضع

الأرضفيويضرب،اللهيعبدكيفعقمهفكما.الإنسانحياةلينظتم

ماوهذاويتطقر.ويشربيأكلكيفعفمهالحلاذ،رزقهيطلب

العجماء.والذابيماالمكف!الإنسانبينيفزق

ماجهوابنالنسائيأخرجهجولدتسيهرإليهأشارالذيوالحديث

من:ماجهابنزاد-رجلله!قال:قالسلمانعنداودوأبووالترمذي

نستقبلأننهانا.أجل:قال.الخراءةحتىليعلمكمصاحبكمإن-المشركين

أحجارأ)1(.ثلاثةمنبأقلنكتفيأوبأ!صلماننانستنجيئأوبوليأوبغائ!القبلة

لأنالحكيمأسلوببابمنسلمانجواب:الطيبى!قال:ال!ندئيقول

التفتمالكنجوابهعني!كتأوتهذدأنحقهمنكاناستهزألماالمشرك

المجذ،السائلئزشاالذياثزشمدمخرقيالجواتوأخرقي،استهزائهإلمطسلمان

العناءتركعليكفالواجبوحق،جذهوبلالاستهزاء،مكانهذاليسيعني

سببأزغضامابأنلهرذأنهوالأقرب(:ال!ئدفي)أيقلث.إليهوالرجوع

أحجار(،ثلاثةمنبأقلالاستطابةفيالاكتفاءعنالنهيباب،الطهارة)كتابالنائيأخرجه)1(

باب،الطهارة)كابوالترمذي(،القبلةاستقالكراهيةباب،الطهارة)كتابداودوأبو

(.بالحجارةالاستنجاءباب،الطهارة)كتابماجهوابن(،بالحجارةالاستنجاء
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هووإلضاالأعداء،عندبهيصزحونالمسلمونحتىله،بسببليسللاستهزاء

إلىالاضافةبسبببهبالاستهزاءعبىةفلا،تفصيلهمعرفةعندالعقليحسنهأمر

..1)1(.الإجمالفيذكرهي!تقتحأمر

مجابهته:!ومنهجهمالوضعمنالحديثعلماءموقف:ثالثا

يقولكما،الوضعمجابهةفيالمسلمونسلكهاالتيالثالثةالطريقةإن

منأخرىمواضعفيكماهنا،وهو.الحديثأهلطريقةهيجولدتسيهر،

بباطل.حقايخلط،كتابه

)11

نظريةوشعواقدأنفسهمالفقهاءأن!ويبدوجولدتسيهر:يقول

الجمهورعملواتخذوا،مبكرةفزةفيالحديثحخيةعلالاجماع

!إذا:قولهعباسابنعنروقيوقد،صحتهعلىدليلأبالحديث

وأاللهكتابفيتجدوهفلمقياللهرسولعناحذثسمعتموفي

الاجماعآخر:بمعنى،،عليهكذبتقدأنيفاعلمواالئاسعندحسنا

،!التبيئإلم!المنسوبةوالأفعالالأقوالصخةعلىدليلخير

صحيحاأ.الأمةعذتهماوالصحيح

الذينالمستشرقونكثيرفهقهاأساءالتيالمسائلمنالإجماعمسألةإن

)2(.وأدلتهالتشريعومصادر،الفقهأصولموضوعاتعالجوا

93ا:النائيلسنناليوطيشرحعكالسنديحاشيةانظر)1(

طع!!5هرخرونهوصنوك(،الإسلاميالثريع)أصولكتابهفيأ"ء4"!ث!شاختهؤلاء:من)2(

87!أ4بيرلوديفيد.لأ،ا!شأ4محكالدرونورمان،شاختلهترجمهاالتيالمخاراتفيحز!!ءلاط

البحثراجعالاجماعمألةفيالمستثرقينأراءمنالمزيدولمحرفة"شا.)!هوكولوناكهحء،
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فيالإجماعموضوععالجواالذينالمستشرقينأوائلمنوجولدتسيهر

فيإليهايرجعونالمسلمينعندعظمىداسلطةأنهوزعم)1(كتبهمنعديد

ويتعذراستخدامهامدىيتسعقوةوهو،والعمليةالنظريةالدييةالمسائل

وتحديدها")2(.ضبطها

منرأيعلالمسلمينجمهوراتفاقأنهعلالإجماعإلىينظروغيرهوهو

إلمطهناالأمربهذهبوقد.وقواعدهلأصولهمراعاةدون،اتفقكيفماالأراء

عندماالإجماعفيهيطئقالذيالمجالوهي،الفقهدائر؟منالإجماعنقل

الحديثعلىالحكمدائر؟إلمط،قياسأوسنيماأوكتابمندليلثمةيكونلا

.البطلانأوبالضحة

المثمتغلينالمستشرقينمنبعدهجاءمنعندرواجآالفهمهذالقيوقد

كتابهفييقولالذيحكلماول4أولك!اء*لما!اغيوملفردآمثل،السنةحقلفي

الإجماعفمبدأذلكومع.."(:السنةكتبلدراسةمقدمة:النبوية)الأحاديث

دائركلوشغتمبكرةفزةومنذ.المحضالذاقبالنقدعلىمفياتأثيرلهيكونقد

ولاالنقدفوقكانوقبلتهالجماعةعليهوافقتفما.الحديثلتغطيئالإجماع

1)3(...فيهللشكمجال

نأقاحدي!بلصحيمااشترطواالفقهاةأنجولدتسيهركلاممنيفقمقد

صحيح.غيروهذا،قبولهعلىالأقةتخيئ

:الأخرىتالقتإحداهماصختإذا،متقابلتانقضيتانوهنا

ولهأ،،+ء4+)81!ا!حداهمهألملا44ءاكةس!4د!43حأ،3لأ.8691.70لأ051مجلةفيحلاقئلوانثرهلذيا

السنة.اهلعندالاجماعحجةبحنوانوهو18دلا،54،4.0!427.!!

الإنجليزيةالترجمةمن33،20115،1،صوالظاهرية53،صوالثريعةالعقيدةمثلآ:انظر)1(

بن.فولفجانجبهاتامال!

162صالسابقالمصدر)2(

ل!لاأ1هـ1ء،6للا،ولاحمم6،4+ء!+4ا"أوله03آا؟1!8،!.08(3)
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وهذا.صحتهعكدليلمابحديثالعملعلىالأفةإجماع:الأولى*

اجتماغفلأنالعقلأقا.وقوعهتحققإذانقلأوصحيحعقلآجائز

النقلوأما،استحسانهعلىدلالةفيهماخبيىقبولعلىكثيرخلق

")1(.ضلالةعكأمتيتجتمع"لاتيفلقوله

لأنصحيحغيروهذا.الأمةعليهتجتمعلمإذاحديثيصخلا:الثانية*

فريقبهايعملولا،فريقبهايعملالأحاديثمنفكثير.يعارضهالواقغ

بصحتها.أصلآيسفملالأنهأوغ!ره،يراهاولافيهايراهالعلؤآخر

الخبرقبولعلالإجماعبجعلالقولأنإلىنخلم!هذا،لناتبين!ماذا

لاماوهو،غيرهمعندولا،الحديثأهلعندشرطآليسصحتهعلىدليلآ

"إذا:عباسابنبقوليإليهذهبلماجولدتسيهرواحتجاج.الذفغتقتل

فيجولدتسيهرإليهأشارالذيخلدونابنوقولي.".أحذثسمعتموني

ابنفكلام.لهي!فملا!دفعوأحسنحمايةأعظمالإجماعفي)..الهاث!:

عندمعروفةالصاحبقولحجيةفيوالاختلافصحاب!،قولهوعباس

)المقدمة،شنهفيالدارميرواههذاعباسابنكلامأنعنفضلا.الأصوليين

لأنإليهمنسوبأيكونأنيستبعدفلاسندبلا(اللهرسولحديثتأويلباب

منفكثير(،اللهكتابفيتجدوهفلم)..قولهوهيظاهرةعليهالوضعأمارة

علىقاضيةالسنة:قولهممعنىوهذا،اللهكتابفيوجودلهاليسالأحاديث

ومقيذب!،لعمومهومخضصةالقرءانلمجملمبينةالسنة:وقولهم،القرءان

مثل:،وموضوعةضعيفةكثيرةأحاديثيشبههذاعباسابنوكلالم.لمطقمه

عنيبلغكمحديثوإلما،فاقبلوهاللهبكتابتعرفونهعنيبلغكمحديث"إلما

حديثوأيا،تقبلوهفلاموضعهتعرفونولاموضعهالقرءانفيتجدونلا

ماجهوابنعمر،بناللهعبدعنالجاعة(لزومفيجاءماباب،الفتن)كتابالترمذيأخرجه)1(

ضعيف.بسندأن!عن(الأعظمالسوادبابالقن،)كتاب
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القرءانفيوتجدونقلوبكممنهوتشمئزجلو؟كممنهتقشعزعنيبلغكم

بلغكم"ما:ومثل)1(.بالانقطاعالحديثهذاالبيهقيئوأعلفرذوه"،خلاقه

والحارث،باطلهذا9:البيهقىقال".قائلهفأناأقلهلمختنيحديثمنعني

")2(..فاحشمرسلهريرةأبيعنسعيدبناللهوعبد،متروكانوالعرزمي

!فياللهرسولأنأسيدوأبيحميدأبيحديثالبابهذافيروقيماوأصخ

وأبشاركمأشعاركملهوتلينقلوبكمتعرفهعنيالحديثسمعتمإذا9:قال

قلوبكمتنكرهعنىالحديثسمعتموإذابه،أو-فأناقريبمنكمأنهوترون

قال"منهأبعاكمفأنابعيامنكمأنهوترونوأبشاركمأشعاركممنهوتنفر

وقد")3(الصحيحرجالورجالهوالبزار،أحمدرواهالزوائد(:)مجمعفيالهيثمي

هامشه.فيالحديثهذاإلىجولدتسيهرأشار

:الكلامهذامعنىتوضيحفيالسيوطييقول

منقريبعنهالثابت!اللهرسولحديثكلها،ايأحوالإوعل

بهوضعالذيالموضعاللهعلىغقلقنعقلينكرهلاللأصولموافقالعقول

قنقلمبمنهينفرولا،طاعتهمنالئاسعلىافترضوما،دينهمن!رسوله

حيثمنحسنجميلهووكمابه،حكمفبماواتباعهقال،فيماتصديقهاعتقد

يصحعسىبماالمرادهوهذاالألبابأوليعندحسن،الأخلاقفيجميلالشرع

الأخبار")4(.هذهألفاظمن

خيرالإجماغأنعنتعبيرآجولدتسيهرعذهالذيخلدونابنكلاموأما

عذتهماوالصحيحيكل!،التبيئإلىالمنسوبةوالأفعالالأقوالصحةعكدليل

22صالجنةمفتاحاليوطي:)1(

42صالسابقالمصدر)2(

013:االزوائدمجمع:الهيثمي)3(

62صالابقالمصدر:اليوطي)4(
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المسيحونزولالمهدقيأحاديثعنكلامهمعرضفيقولهفهوصحيحاالأمة

لسوءأوبغفلةالسندرجالفيالطعنيعني،ذلكمثلتقولن"ولا:الزمانآخر

فياتصلقدالإجماعف!ن،الصحيحينرجالإلمطيتطرقربما،ضعفأوحفظ

وأحسنحماتةأعظمالإجماعوفيفيهما،بماوالعملبالقبولتلقيهماعلىالأمة

.")1(..ذلكفيبمثابتهماالصحيحينغيروليسدفع

كليشملعامآإجماعآليسخلدونابنكلامفيالإجماعأنالواضحومن

سواهمادونالصحيحينفيماعخ!علىمنغقاخاص!إجماعهوبلالأحاديث

شرطيهماتحققلصعوبةالسنةكتبأصخوأنهماشرطهما،صحةعلإجماعوهو

فيهماماقبولعلىالتاسيختلفلمولذلك،الآخرينالأئمةبشروطقياسآ

:الصلاحابنيقول.بهماوالعمل

درجاتأعكوهوومسلمالبخارقيعليهاتفقمايريد-القسم"وهذا

لقولخلافآبهواقعالنظرقياليقينيئوالعلم،بصحتهمقطوعجميعه-الصحة

بالقبولالأمةتلقتهوانما،الظنإلأأصلهفييفيدلابأنهمحتجأذلكنفىمن

هذاإلم!أميلكنتوقديخطىء،قدوالظن،بالظنالعملعليهميجبلأنه

منظنلأنالصحيحهوأولآاخترناهالذيالمذهمتأنليبأنثمقويآوأحسبه

الخطأ")2(.منمعصومةمجموعهافيوالأمةيخطىء.لاالخطأمنمعصومهو

جولدتسيهر:توهمعلىالردفيالكلامفخلاصة

وهمالإختصاص،أهلإجماعهوالعلماءعنهتحذثالذيالإجماعأ-

كماالإجماعمنالمرادوليسفيها،المتكفيمالمسالةفيللنظرالمتصدرون

واحدصعيدعككلهمالتاسيجتمعأنوأضرابهجولدتسيهريتوهم

شأنه(فيالتاصاليهيذهبوماالفاطميأمرفي)فصل576صالمقدمة:خلدونابن)1(

42-41صالمقدمة:الصلاحابن)2(
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عنه.يخرجونلامنهمواحدآتولآينفوهاوحديثآليثبتوا

فيماصحةعلىإجماعهوإنماالأحاديثصحةعلىالمنعقدالإجماع2-

بتلقيالمصطلحكتبفيعنهيعبرماوهو،الأحاديثمنالصحيحين

كجامعالسنةكتبمنغيىهماإلم!يتعداهماولابالقبوللهماالأمة

أحمد،الإمامومسندماجهوابنوالنسائيداودأبيوسننالترمذي

بالصحاحسميتالتيالأخرىالحديثمصنفاتمنوغيرها

علىالحاكمومستدرك،حبانابنوصحيح،خزيمةابنكصحيح

ينعقدوقد،والضعيفوالحسنالصحيحفيهاجميعهافهذه،الصحيحين

علىالإجماعوهذا.السننكتبفيبعينهامفردةأحاديثعلىالإجماع

منللصحيحينوخهمامنهيناللاأحاديثمنالصحيحينفيماتلقي

ذروقد.الجيانيالغسافيعليوأبيكالدارقطنيالحفاظبعضمننقد

)2(.حينهفيذلكذكرعلىنأتيوسوف،)1(مظانهفيذلكعكالحفاظ

مزاعمهفيجولدتسيهرمعينساقالقادرعبدحسنعلي"

الفقهتاريخفيعامة)نظرةكتابهقيالقادرعبدحسنعلييقول

الضحةأساسهكانالصحيحينسلطانأنيفترضأنيمكن!ولا(:الإسلامي

نقدتفقدالعلماء،أبحاثنتائجمبناهذلكوأن،يحتويانهلمافيهانزاعلاالتي

وهوإ(،)!شعبيآكانالسلطانذلكأساسصانما،مختلفةموضوعاتفيهما

ربماذلكمثلتقولن)ولا:خلدونابنيقول...بالقبولالأمةوتلقيالإجماع

تلقيهماعلىالأمةفياتصلقدالإجماعف!ن،الصحيحينرجالإلم!يتطرق

حصلوقددفع(وأحسنحمايةأعظمالإجماعوفيفيهمابماوالعملبالقبول

الذبفيالباسمالروضفيذلكتلخيصوانظرحجر.ابنللحافظالباريفتحمقدمةراجع)1(

97ا:القاسمأي!سنةعن

الحديث.لمصنفاتخصصهالذيالثامنالفصلعلىتعليقاتناانظر)2(

-353-



"))(..بالشكإليهماينظرأنقبلالإجماعهذا

فأئهو،يغذرولاصاحبهيعذروقد،سابقهعنتهافتآيقللاكلاموهذا

الخرففهذا.والتضعيفالتصحيحفيإليهيحتكمالذيهذاشعبيسلطالب

الإسلامي.التشريعتاريخلتدرش!المتصدروهوبقائلهيليقلا

)21

جولدتسيهررأيفيالأحاديثصحةعلىالإجماعدعوىسبب

وصلماكلعلىللحكمالمباشرالدافع)وكانجولدتسيهر:يقول

منمعينةدوائرفيمؤثرينأفرابخلالمنأحاديثصورةفيالتاس

للمذهبالمعاديةالأحاديثانتشارهودقيقآحكماالإسلاميالعالم

.الإسلامبلادمنواسعةمساحاتفيعرفتالتيالسنيئ

الأحاديثوبواسطة..لمصلحتهمالإجماعاذعواالرأيلهذاوتبعأ

عملواالذينالئاسرأيفيأثروا-الأمصارفقهاءأي-نشروهاالتي

بنالليثأذاعحتىكثيرآعثمانيحترموالممصرفأهل،وسطهمفي

حمصأهلصنيعكانوبالمثل،عثمانفضائلأحاديثبينهمسعد

أحاديثعلىعياشبنإسماعيلأطلعهمحتىطالبأبيبنبعلي

علي.فضائل

".حديثبغيرالكوفةأهللكانالجعفيجابر"لولا:وكيعويقول

:وجوهمنهناجولدتسيهرعلىوالرذ

منخصومهمعلالخناقلئضيقواالإجماعإلم!لجأواالسنةأهلأندعوىأ-

علىالئاصأطبققدأحاديثمنبايديهمماأنبحجةالفرقأصحاب

312.صالإسلاميالفقهتاريخفيعامةنظرةالقادر:عبدحسنعلي)1(
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)1(

)2(

..الدليلعنعاريةدعوى،الخاصةلمصلحتهمخدمةوذلكبهاالعمل

اذعى.منعلىوالبينة

البلدانفيللأحاديثالترويجفيبدويىقامواالأمصارفقهاءإنيقول

أحاديثنشرمنسعدبنالليثبهقامبمالذلكومثلفيها،عاشواالتي

بنإسماعيلبهقاموبا،يكرهونهكانواالذينالمصريينبينعثمانفضائل

ينتقصونكانواالذينحمصأهلبينعليفضائلأحاديثنثرمنعياش

أحاديثنشرفهوأمصارهمفيالفقهاءيؤذيهدورمنلابدكانف!ذاعليآ،

الصحابةفضائلأحاديثلاالتشريععليهاينبنيالتيهيلأنهاالأحكام

شآضئعقدبذلكيكونلاف!نهالأمصارمنمصرآفاتتإذاهذهلأن

بهاستشهدالذيالنصفييردلمأخرىجهةومن،جهةمنهذاكثيرآ.

عثمانفضائلفيأحاديثروياعياشبنداسماعيلسعدبنالليثأن

وهوللدميريالكبرىالحيوانحياةفيجاءكمافيهوردولكن،وعين

حتىعثمانينتقصونمصرأهل"كانجولدتسيهر:عنهنقلالذيالمصدر

علئآينتقصونحمصأهلوكانفكفوا،بفضائلهفحدثهمالليثفيهمنثأ

ذلك"عنفكفواعينبفضائلفحدثهمعياشبنإسماعيلفيهمنشأحتى

والذهبي)1(،تاريخهفيالبغداديالخطيمبالدميريغيررواهالنصوهذا

فضائلفيالنبويةللأحاديثذكرالنصفيوليسالنبلاء)2(أعلامسيرفي

حدثاعياشبنوإسماعيلسعدبنالليثأنمنهيفهموماوعئمانعلي

ذكرهاالتيمناقبهماأكثروماالصحابيينهذينبمناقبوحمصمصرأهل

فضائلفيوردبماتحديثهمايكونأنبالفرورةوليسالسير،أصحاب

جولدتسيهر:قولبينكبل!والفرقجمق!ر.التبيئعنأحاديثمنهذين

13/7بغدادتاريخ:البغداديلخطب

8148:البلاءأعلامير:لذهبي
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يحدثهم"!وبينعثمانفضائلأحاديثبينهمسعدبنالليث!أذاع

التدليس.منضربأنههذاصنيعهفييقالماوأقلإ.بفضائله

حديثبغيرالكوفةأهللكانالجعفىجابرولولا:وكيع"ويقول:قوله3-

(.الأذانفضلفيجاءماباب،الصلاة)كتابجامعهفيالترمذيذكرهة

معيتنافىلأنهأبدأقبولهيمكنلاإليهنسبتهصحتإنوكيعوكلام

الفقهية.الكوفةبمدرسةالمتعلقةالتاريخيةالحقائق

هـ(ا27)تالجعفيجابريأتيهاحتىحديثبغيرالكوفةتكونفكيف

ومحدثين.فقهاءمنوالتابعينالصحابةمنضخمعددداقامةرحالمحطوهي

لموبينماالأمصار.منغيرهاحأمنأوفزالأمرهذافيالكوفةحطكانوربما

وحدهاالكوفةاستوطنف!نهصحابطثلاثمائةنحوإلأالصحابةمنممرينزل

الذيالصحابةفقيهمسعودبناللهعبدرأسهمعلىصحابيوخمسمائةألفنحو

وفيمعلما)1(.إليهاأرسلهوتدنفسهعلىالكوفةأهلالخطاببنعمربهآثر

هـ(،62)تمسعودبنعلقمةالتابعينمنوالحديثالفقهاءسادةمنالكوفة

87)تالحارثبنشريحوالقاضيهـ(،63)تالهمذافيالأجدعبنومسروق

ت)شراحيلبنعامربنعمرووالشعبيهـ(،49)تجبيربنوسعيدهـ(،

ليليأوبنالزحمنوعبدهـ(،أ91)تالكاهليثابتأبيبنوحبيبهـ(،)14

أسماءلمعرفةالتشريعبتاريخعيتتالتيالكتبإلمطالرجوعويمكنهـ(83)ت

.)2(المقامهذابذكرهمينوءكئيروهمالكوفةاستوطنواالذينوالمحذثينالفقهاء

أعظممنهيفقهيةمدرسةوازدهرتفيهاترعرعتأنهالكوفةوحسب

41ا:الحفاظتذكرة:الذهبي)1(

غدةأبوالفتاحعبدالمرحومبتحقيق04-52صوحديثهمالعراقأهلفقه:الكوثريانظر)2(

انظر.مستقلةوطبعتمنهاستخرجتللزيلعي،(الر؟لة)نصبلكتابمقدمةالأصلفيوهو

64-!صالاسلاميالفقهتاريخ:موسىيوسفمحمدأيضآ:

-356-



قولإنثم!حديثبلافقهأنتصورأنيمكنوكيفالإسلاميالفقهمدارس

)الجعفي(يزيدبنجابر"سمعت:معاويةبنزهيرقولمعينسجملاوكيع

")1(بحديثمنهاحدثتماحديثألفخسونعندى:يقول

)31

جولدتسيهر:يقول

.اهتماممننف!ه3الإسنالقيمابقدركبيرااهتماماالحديثمتنيلقإولم

رواته.عدالةعكيتوقفببطلانهأوماحديثبصحةوالنصديق

دليلأالإسنادوجودأصبححيثالحديثبقوائمالإسنا؟عير!ولذلك

،.حديثيصخلاالإسنادوبدون،بهالمرويةالأقوالصحةعلى

مواضع:ثلاثةفيهذاكلامهعلىتعليقاتهناولنا

دندنالإسناد،نالهاالتيالعنايةيلقلمالحديثمتنإنقوله:الأول

تأثروقد.موضعمناكثرفيهذاكتابهفيكثيرآجولدتسيهرحولها

تسليماالدعوىبهذهوسقموابعدهجاءواالذينالمستشرقونهذهبدعواه

هذهعلىرددناوقد)3(المسلمينالكتابمنتقرفعلوكذلك2(،مطلقا

.بتكرارهلناحاجةنرىفلاآخر،مكانفيمفصلآرذآالدعوى

علىيتوففببطلانهأوماحديثبصحة!والتصديق:قوله:الثافي

معرفةمبلغعلىيدذوهو،صحيحغيروهذا!رواتهعدالة

937ا:الاعتدالميزان:الذهبي)1(

(الإسلام)حولياتكتابهمقدمةفيكايتانيليوفيهؤلاء:من)2(

تاريخفيعامة)نظرةفيالقادرعبدحسنوعلي(،الإسلام)فجرفيأمينأحمدهؤلاء:من)3(

931ص(الفقه
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نأيدركالعلمبهذامعرفةأدنىلهومنالحديثبعلمجولدتسيهر

عنالضاب!الغذليبنقلسناهيتصلحتىصحيحآيكونلاالحديث

يكفيلاوبذاجمقيما،ولاشذوبغيرمنمنتهاهإلىالضاب!الغذلي

العداليماالم!ينضئمأنلابدبلعدولأ،رواتهيكونأنالحديثلصحة

الكبائراقزافمنصاحتهاتمنعالنفسفيققكةوالعدالةالضئما.

لمنكتابوضئطضذيى،ضئط:ضبطافيوالضبط،السيئاتواجتراح

منوكذا،غقلهوالمختيطوالناسيالمغقلروايةتقتلفلا،يحفظلا

والعدالة.غيرهمنفيهأذيخلوماكتابهفيبيمناهخطهمابينيمئزلا

ضابطآغذلآالراوييكونفقد،يكفيانلاأيضآوحدهماوالضبط

أحدسماعصحةلعدمأو،سندهاتضاليلعدمضعيفآيرويهماويكون

سنذشيتمواذا.والمعاصرةاللقاءتحققلعدمأو،سبقهممنرواته

وهوالشذوذ،منتئقتمأنمنفلابدالانقطاعجمفيمامنالحديث

السلامةظاهرهالحديثيكونوقدمنه،أوثقهولمنالثقيمامخالفة

الصنعةهذهأهلتغقمهاضروبعلىوهي،فيهتقدحخفئةجمقةوفيه

الآخر.منأخدهماسماعيتحققولاالراويانيلتقيكأن

الأقوالضخيماعلدليلآالإسناب3وجوأصبح"حيث:قوله:الثالث*

باطلفأؤلهعجي!بخلما"فيه..حديثيصخلاإسنابوبدونبهالمروية

هيفها،الحديثصحةيقتفيىلاالإسنابفوجو؟.صحيحوآخره

أسانياولكنهاأسانيد،لهاكلهاالموضوعيماعنفضلآالضعيفةالأحاديث

فيهينازعمالاوهذاأبداحديثيصخلاإسنابوجودوبدون،باطلة

نقلهبالمتنالاهتمامدونبالسنداهتقواالمسلمينبأنوالقول.عاقل

)مقالاتكتابهفيودوزيمحمد(،)حياةكتابهفيميورعنجولدتسيهر

البحثمن)؟؟(رقمالهامشفيذلكإلم!أشاركما(الإسلامتاريخفي
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ميور:يقولإليهالمشارالموضعوفي.الفصلهذامنالخامس

يدعلىمثيروبشكلكورسقالتقدبعقرأنإذن،الواضحمن.."

منهايصخلاحديمبمائ!كلأندرجةإلى،السنةكتبأصحاب

تكنلموالمسألة.صحيحغيروالباقي،فقطواحاحديثإلأ

الصحة،مسألةتقررالتيهيالأسماءولكن،حديثمسألة

فيرواتهمنراوكلشخصيةعلىالحديمقصحةتتوقفحيث

فالحديثثقيمامحلالرواةهؤلاءكانوءاذاايإسناب،سلسلة

بحرركوبعلىيجرؤوالمالحديثبجمعقامواوالذين،صحيح

التعسالمعيارلهذاصاغيروبشكلانقادواولكنهمالمفتوحالنقد

ولذلك.المحضالشكليللنظامالضحلةالمسطحاقيطولعل

دوافعمعرفةأي،الداخليالدليلفيالبحثعلىيجسروالمفهم

وقوعهاحتمالمدىومناقشة،بعدهيأقيومن،الأولالخبرراوي

يستخفونجعلهموأصحابهبمحمدوالإيمانتاريخيا.واختباره

إ.والدليلالبرهانبأدوات

غايتهجولدتسيهرفيهوجدوقد،ورائهمنطائللاإنشائيكلالموهذا

متكاملة.أطروحةمنهويجعليزينهفراح

بكثيرأشقهوالسندنقدأنالمقالةهذهأصحابعليفوتألاويجب

والجرح،الزجالكعلومشتىعلومإلمطيحتاجالأؤذلأنالمتننقدمنجدآ

وعقلمتفتحذهنمنأكثرإلم!المتننقايحتاجلابينماالعللوعلم،والتعديل

منالحديثأهلكانولو،والأسهللأيسراإلم!يميلونبطبعهموالناس،متزن

لهساحللاالذيالأمواجالمتلاطمالعرمالبحرهذامتنركبوالماهؤلاء

نأيعلمميوركانولو.ضحلةمياهمسطحاتبأنهجهلاميوروصفهوالذي
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عمرهمنيسلخحتىالحديثأهلمنهجعلىللحديثناقدأيكونلاالمرء

عندال!هلأصبحإذانصنغأنيمكنماذاولكن،تالماقاللماكثرأونصفه

سهلآ؟والصدبصعبآ،هؤلاء

)41

جولدتسيهر:يقول

جهتميكنولم،بالحديثالعمليقذمكانأنسبنمالكاوهذا

بنعروةالفاحشالمغنيبأحاديثاعتنىولذلكقليلآإلأبالرجال

الذيالغناءمعتعاطفهالىيرجعذلكولعلتردددونورواهاأذينة

أ.صباهفيفيهمنغمسآكان

منأذينةبنعروةوعلى،جهةمنمالكالإمامعكشديدافتراءوهنا

.أخرىجهة

ألبتة.صحيحغيرقليلا!الأبالزجالمالكيهتملم9:فقولهأ-

(واللغاتالأسماء)تهذيبوهوإليهأشارالذيالمصدرأنوالعجيب

الحديثلأثمةكلامآيروىحيثذلكخلافإلىيذهبللنووي

:الثوريسفيانكقولالرجالنقدفيمالكالامامتشذدعلىيثنون

أعلملا":المدينيابنوقولأ،للرجالمالكانتقادأشدكانماة

عمر:بنبشروقول4(،شيحديثهفيقنإلأإنسانأتركمالكآ

لوقاللا.:قلت؟كتبيفيرأيته:فقالرجل،عنمالكآ)سألت

إ)1(.كتبيفيرأيتهثقةكان

بنعروةالفاحشالمغنيبأحاديثمالكاعتنىولذلك9وقوله2-

267:الأسماءتهذيب:النووي)1(
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الذيالغناءمعتعاطفهإلىيرجعذلكولعل،ترذبدونورواهاأذينة

من4والثيجولدتسيهر،غرائبمنوهذا"صباهفيفيهمنغمسآكان

فاحشآكانوما،قطمغنيأكانماأذينةبنفعروةي!تغزل!.لامعدنه

عندالصالحبالزجليغزفوكان،عفييغزليشاعزكاندهانما،قط

معجمصاحبيقول.والفقهالحديثأهلمنوكانالتاسجمهور

حاذقآإ)1(.شاعرآناسكأعالمآ"وكان:الشعراء

هذاجولدتسيهرعنينقلالقادرعبدحسنعليد.أنوالعجيب3-

الفرجلأبيالأغانيكتابأنأيضآوالعجيب)2(صحيحوكأنهالزعم

كانأنهأذينةابنترجمةفييذكرلمجولدتسيهرإليهأحالناالذي

علىأخبارآوساقعفيفغزلشاعرأنهذكربلفاحشآ،شاعرأ

فيالفرجأبولهيترجممنكلأنجولدتسيهرتوفموربما.ذلك

منأذينةبنعروةالذهبىوسمىإ،!مغنيآإلأيكونلاالأغافيكتابه

المقطوعةالأحاديثوهي،مقاطيعمالكعنهمروىمنجملة

عندوالشعراءالشعرفيقتيبةابنذلكوذكر)3(والموقوفكالمرسل

()5(.)المعارفكتابهفيوكذا)4(أذينةبنعروةترجمة

صباهفيالغناءفيبانغماسهأذينةبنعروةعنمالكلروايةتعليله4-

صباهفيالغناءفيمنغمسأكانمالكآأندعواهلبطلانباطلتعليل

الثانىالفصلمن285رقمالهامشفيذكرهاالسخيفةالدعوىوهذه

45صالشعراءمعجم:المرزبافي)1(

منمنحولاكتاباالأليست(الإسلاميالفقهتاريخفيعامة)نظرةوكابهذلكيصنعلاوكيف)2(

الإسلامي(الفقهتاريخفيعامة)نظرةمن931صراجع(.محمدية)دراصاتكتاب

815:النبلاءأعلامسير:الذهبي)3(

2484:والثحراءالعر:قتيبةابن)4(

294صالمعارف:قتيبةابن)5(
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أساسهامنعليهايأتيمفصلآرذآهنالكعليهارددناوقدكتابهمن

.هناكؤئيطقبفيبطلها،

)51

جولدتسيهر:يقول

"الأخرىالمشرقوبلاد،العراقفيوصرامةدقةأكثزالنقاوكان9

الموضع:هذاعندالهاث!فيويقول

".تلكالكبيرةالعراقيينعناية936صالمقدمةفيخلدونابناكذ"وقد

ظاهر.وتحريفخطأوهنا

بنقدغيرهممنعنايةأقلهمالعراقأهلأنالمعروففمنالخطأأقا

أسانيدهونقدالحديثبرواةعنايةالأمصارواكثر،بالرأيلانشغالهمالحديث

الحجاز.أهلهم

خلا!ثوالحقيقة،إليهذهبمايؤكدخلدونابنأنفزعمهالتحريفوأما

أهلطريقةوكانت..!:خلدونابنمقدمةمنإليهالمشارالموضعفيجاءفقدذلك

لاستبدادهمالضحةفيوأمتنسواهمممنأعلالأسانيدفيأعصارهمفيالحجاز

."..الحالالمجهولقبولعنوتجافيهموالضبطالعدالةمنالنقلشروطفي

خانهولكنقال،الذيغيرشيئآيقوذأنيريدجولدتسيهرانويبدو

الفرقمنلكثيرموطنآالعراقكانلماإنهيقوذأنيريدأنهأفيالتعبير،

بأحاديثدعواهعلىيحتجهؤلاءمنفريقوكلوالدينيةالسياسيةوالأحزاب

يواجهواأنالعراقاستوطنواالذينالحديثأهلمنالنقادعكوجب؟مختلفة

قصدولوبالنقد.العراقمحدثيعنايةتأتيربماهناومن،صاريمبنقدذلك

خلدونابنبعبارةاحتجاجهولكن،أصابلربماالمعنىهذابكلامهجولدتسيهر
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أنهذلكويؤكدأولأ،لكلامهفهمنافيإليهذهبناماالم!نذهبجعلتناالتيهي

وبصراحة:هناكيقولحيثكتابهمنالثانيالفصلفينفسهالكلامذكر

صرامةأكثرمعاييرطئقواالذينوحدهمهمالعراقفيالرأيوأنصار9

إ.روايتهوشكلالحديثأصلمنللتحقق

الثاني،فصلهعلىتعليقاتناآخرفيمفصلآرذآالوهمهذاعلرددناولقد

.هناكذكرناهماوحسبنا

)61

جولدتسيهر:يقول

منكان،للرواةالشخصيةالصفاتمنالتحققعنالنظر!وبصرف

داخلوالتوافقبالانسجامكذلكيهتمواأنالنقادعلىالواجب

أحدففيعجيبيما،أموراكتشافعكقادرينكانواوهناالإسناد

جبلبنمعاذمنسمعقدليلىأبببنالزحمنعبدنجدمثلاالأسانيد

الزحمنعبدوأن،الخطاببنعمرخلافةزمنتوفيمعاذآأنحينفي

".للهجرةا7سنةالأيولدلم

النقدمنالضربهذافيمقفرونالحديثأهلبأنيوحيهناوكلامه

منوهو(الحديثعلل)علميسمىبرمتهعلمبوجودقطسمعماوكأنه

فضئفابالحديمثاهلفيهصثفوقدالخبر،نقدعلوموأدقوأشرفيأعظيم

ومعرفة)العللكتابوكذاأشهرها،للترمذكب()العللكتاتولعل،كثيرة

مطبوعة.وجميعهاالمدينيبنلعلي()العللوكتابأحمد،ل!مام(الرجال

معالحديثصحةفييقدحالذيالخفيئالسبصب9:الحديثبعلةوالمقصود
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إ)1(.السلامةظاهرهأن

علوم)معرفةكتابهفيالعللأجناسعنالنيسابوريالحاكمتكلموقد

()2(.الراوي)تدريبكتابهفيالسيوطيلجصهاعشرةوجعلها(الحديث

بنمعاذمنيسمعلمليلىأبيابنأنيعلمجولدتسيهركانهلوأخيرأ،

آلحتتنظإنأ:تعالىقولهتفسير)فيجامعهفيذلكذكرالزمذفيانلولاجبل

.؟(141هودسورةمن(آلشفاتئذهثن

)71

جولدتسيهر:يقول

الخارجي،شكلهخلالمنإلأالنقدميزانفييوضعلاوالحديث9

شيتمف!ذاالإسناد،صحةعكالمتنبصحةالحكميتوقفثمومن

الداخليةبالتناقضاتملأىمستحيلةعباراتبهرويتالذي3الإسنا

رجالهالتقاءواحتمالمتصلا،وكانالشكين،النقدهذامنوالخارجية

فيأشذإني:يقولأنأحدبمقدوروليس،صحيحفالحديثقائما،

."..منطقيقبلهالاتاريخيةسخافالبمتنهفيلأنالحديثإسناد

نقدلأصولمحدودفهمعنإلأيصدرولا،كبيرةمجازفةفيهالكلاموهذا

الحديث.أهلعندالخبر

المتنبنقداهتمامهممنأكبراهتمامآال!تذأؤتواالمسلمينانوالرعم

فيالفاسدالزعمهذاعلىرددناوقد)3(،المستشرقينأكثرعندمشتركةمقولة

116المقدمة:الصلاحابن1()

261-2258/الراويتدريب:السيوطي1،-13191صالحديثعلوممعرفة:اليسابوريالحاكم)2(

ودوزي.ميور،وليامسابقبحثفيجولدتسيهرذكركاومنهم)3(
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))(.الموضعهذاغير

وثمةله،يسلملا"صحيحفالحديث...الإسنادسلم"ف!ذا:قولهوأما

الحديث:أهلقولوهيشيوخهعنفضلآالعلمطلابيجهلهالاقاعدة

المتن،علىبذلكالحكممنهيلزملاالإسنادعكالحسنأوبالصحةأوالحكم

معللآ")2(.أوشاذآيكونقدإذ

ابنالمسألةهذهعالجوقد.المتنوصحةالسندصحةبينتلازملاأنهأي

إليه:وجهسؤالعنجوابآ(والضعيفالصحيحفيالمنيف)المناركتابهفيالقيم

بثلاثفجاء؟سندهفيينظرأنغيرمنبضابطالموضوعالحديثمعرفةيمكنهل

)3(.المتننقدعنيخرجلاوجميعها،الشأنهذافياستعمالهايمكنكليةقاعدةعشرة

طويلةمستقلةدراسةالمسألةلهذهالمعاصرينالأساتذةأحدأفردوقد

()4(.النبويالحديثعلماءعندالمتننقد)منهجبعنوان

،دعواهعلىشاهدينأوبشاهدجاءطاقتهتفجرتإذاوجولدتسيهر

.دعواهصدقعلىواحدبشاهدحتىيأقيلمهناوهو،شواهدهلهتسلموقفما

مأصحيحآالمتنهذاأكانسواء(المتنإلمطالموصلة)الطريقهووالإسناد

المتن.فيذلكبعدينظرالسندصخدماذامنكرآ.

لنعرفالمستحيلةالمتونهذهعلبأمثلةجاءجولدتسيهرأنلونحبوكنا

كلامه.تأويلعناءأنف!نانكففأندوننردهاأوبدعواهحينئذلهفنسلم،مراده

إقافيهاالأصلوهذه،الغيبأخبارالمستحيلةبالعباراتيريدأنهويبدو

نضايا)منمجموعةضمنالمنشورةلكايتاني(الإسلام)حولياتمقدمةعلتعيقاتاانظر)1(

(.المسثرقينبعضيراهاكماالاسلاميالفكر

58.صالمقدمة:الصلاحابن)2(

.غدةأبوالقاحعبدبتحقيقا4320-صالمنيفانمار:القيمابن)3(

بيروت-الجديدةالآفاقدارمث!ورات.الأدلبيالدينصلاحد.تأليفمن)4(
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يقزرولذلك.هذيناحدعنيخرجلاالخبرمتلقيأنأي،التكذيبأوالتصديق

شيءعليحكمأنمستقلآالعقليستطيعلاالغيبأعالمأنوالجدلالمنطق4علما

ووقوع،التناقضعدمكقانون:الذاتيةأحكامهضمنالأنفي،أوب!ثباتفيه

.!)1(.وجواز.واستحالةوجوبمنالئلاثةالعقلأحكامفيال!ثيء

!81

جولدتسيهر:يقول

أحديقذمولمصحيحيما،بأسانيذمتناقضةأحاديثزؤيتوإذا9

يتطزقوهذابينهما،التوفيقبراعةدؤريأتيالآخر،علىالإسنادين

مطلقاالمتونبينالتوفيقيمكنلمداذاوصغائرها.الأمورلتوافهغالبا

وأأ(،أالأحكامأحاديثفيالاسيماوالمنسوخالناسخنظريةإلم!يفتخأ

هناكفمثلآ.الحديثعلللمعالجةمحضشكليةأصولصياكةإلم!

روايتيناختلافعنديستعملالحديثنقدمنهجأصولمنأصل

يرويفعندما.النافيةعلىالمثبتةفتقذمنافيةوايأخرى،مثبتةإحداهما

ذلك،عباسابنوينكر،الكعبةفيصكيك!النبيئأنمثلآبلال

الإسلاميالنقدمنهجاننجد،صحيحينب!سنادينمرويانوالخبران

عباسابنروايةعكالمثبتةبلالروايةيقدمالمذكورالأصلعلىجريآ

".النافيشهادةلاالمثبتبشهادةيؤخذإنما:يقولونذلكوفي،النافية

:وجوهعدةمنالكلامهذاعلىوالرذ

وصف،متناقضةبانهاالظاهرفيالمختلفةالأحاديثوصف:الأول،

المتعارضة()الأحاديثاسمعليهايطلقونوالفقهاءالحديثوعلماء،دقيقغير

131صالميدانيحبنكةحسنالزحمنلعبدالمعرفةضوابطانظر)1(
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والتناقضالتعارضبينوالفرق(.الأدلة)تعارضمبحثفيعنهاويتكلمون

لبعضوقعكما،صحيحغيروهذابينهماقئشوونالكثيرينعليخفىقد

يصفولم،متناقضةأنهابدعوىكثيرةأحاديثردواالذينالمعتزلةرؤوس

استحسنجولدتسيهرأنويبدو)1(قبلهمأحدمتناقضةبأنهاالمتعارضةالأدلة

المتعارضين:الدليلينأنوالتناقضالتعارضبينوالفرقفيهفقفدهممنهمهذا

وصفمعيتنافىوهذامعأ،بهماقيغقلأحيانآبيظالجمعيمكنأ(

معآ.تكذبانولامعأتصدقانلابأنهماالمتناقضتينالقضيتين

فيعمل،الترجيحبابمنالآخرعلىأحدهماتقديميمكنب(

لضعفولابه،المعمولفيذاتيةلقوةذلكولي!الآخرويرذبه

الذي،الترجيحلقوةالراجحبالدليلعملولكنه،المتروكفي

.القوةفيالدليلانلاستوىلولاه

نظريةإلمطيلتجأمطلقأالمتونبينالتوفيقيمكنلمداذا9:قولهالثاني*

(001الأحكامأحاديثفيالاسيماوالمنسوخالناسخ

:وقفتانهنامعهولنا

العلماءذكرهاالتيللمراحلالمنطقيئالزتيمتجولدتسيهريراعلمأ(

يجبماوقذميقذتم،أنيجبمافأخرالمتعارضةالأدتةفيالنظرعند

حديثينعلىيقفونعندماالمسلمينالفقهاءأنأييؤخز.أن

النسخحدوثإمكانيةإلم!أولأيذهبونمتعارضينصحيحين

باعتبارهالمتقذتمويرذونناسخآ،باعتبارهالزمانفيالمتأيخزفيقذمون

وإذا.العقليقبلهاالتيالمنطقيةالاحتمالاتأولهووهذامنسوخآ.

ليسنقولونحن..متناقضانحديثان"قالوا::بقولهالمعتزلةمزاعمعلىردهقتيهابنيفتح)1(

الحديث.مختلفتأويلراجع.."اختلافولاتناقضههنا
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الجمعيمكنهل:وهيالثانيةالمرحلةتأتيالنسخدعوىتتحققلم

منأولم!الدليلينإعماذلأنبهعملواذلكأمكنف!ذا؟لاأمبينهما

ترجيحوهي،الثالثةالمرحلةإلىانتقلواذلكيمكنلمهـاذاإهدارهما،

الأدلةبينالترجيحوأدلة.مقبولبمرجحالآخرعلىأحدهما

بكيرقامنيخلولاكثيرةالثبوتوالصحيحةالظاهرفيالمتعارضة

الفقه.أصولكتبمنكتاب

قدالنسخأنمنهيفهم"الأحكامأحاديثفي!لاسيما:قوله2(

فيإلأيكونلاالتسخإذ.صحيحغيروهذا،الأحكامغيرفييكون

ولاالقضص،فييقعولاالكقيات،فييقعولا،الشرعيةالأحكام

إلخ..والوعيد.الوعدفييقعولا،اللهكصفاتالعقيدةفييقع

التعارضعندالنافيالدليلعلىالمثبتالدليلتقديمأنزعمه:الثالث*

إذاالنافيعلىالمثبتتقديمقاعدةلأن.عليهمردود،الشكليةالأمورمن

زيادةعندهالمثبتلأن،صحيحةعقليةقاعدةصحيحآكلاهماوكانتعارضا

الأخبار.فيسيمالايعلملامنعلخخةيعلموالذي،النافيعندليستعلم

مثبتةفقطلأنهاعباسابننروايةعلىعمرابنروايةتقذملم:الرابع"

بهارجحتأخرىعقةلوجودبللها،نافيةوالأخرىالكعبةداخلللصلاة

نأوفيهاالشيخانأخرجهاالتيعمرابنفرواية.الثانيةعلىالأولمطالرواية

اللهرضىطلحةبنوعثمان،وبلال،وأسامةهوالكعبةدخل!يخب!هاللهرسول

:خرجحينبلالأفسألتعمر:ابنقالفيها.مكثثم،عليهفأغلقهاعنهم

يمينه،عنوعمودآ،يسارهعنعمودينجعل:قالكلمرواللهرسولصنعما

.إلضا،الشيخانأخرجهاعباسابنورواية.".صلثم،وراءهأعمدةوثلاثة

فيدعاالبيت-!دالئبيئدخللما:قالعباسابنسمعتقالعطاءعنوفيها
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الكعبةقبلفيركعتينركعخرجفلما،منهخرجحتىيصلولمكلهانواحيه

ابنأسمعتلعطاءقلت:قالجريجابنأنمسلملفظوفي"،القبلةهذه:وقال

عنينهىيكنلم:قال.بدخولهتؤمرواولمبالطوافأمزتم"إنما:يقولعباس

البيتدخللماء!الئبيئأنزيدبنأسامةأخبرنى:يقولسمعتهولكنيدخوله

أرجحبلالعنعمرابنوروايةخرج!،حتىفيهيصلولمكفهانواحيهفيدعا

:عباسابنروايةمن

تقذم.كمانافيةعباسابنوروايةمثبتةعمرابنروايةلأنأ-

يعقل"وقد:الزيلعيقال.الإرسالظاهرهاعباسابنرواية2-

عباسبنالفضلأخيهعنرواهفإنه،بالإرسالعباسابنحديث

فيالطبرانيثممسنديهما،فيراهويهبنلىاسحاقأحمدرواهكما

عننجيحأبيبناللهعبدحدثنيإسحاقبنمحمدطريقمنمعجمه

أخيحدثني،عباسبناللهعبدعنمجاهدعنأو،رباحألىبنعطاء

لميق!اللهرسولأنالكعبةدخلحين-لمجب!الئبيئمعوكانالفضل

جلسثمالعمودينبينساجدآوقعدخلهالماولكنه،الكعبةفييصل

:عباسابنروايةذكرعندالقارئعمدةصاحبوقاليدعو،)1(.

)2(.!عباسابنمراسيلمنالحديثهذاأنعليدذ"هذا

مرتين،الكعبةإلم!التبيئدخولاحتمالإلىالعلمأهلبعضذهب3-

.الحالتانعنهونقلت،الأخرىفيوترك،واحدةفيفصك

2032:الرايةنصب:الزيلعي)1(

4134:القاريءعمدة:العيني)2(
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)9(

جولدتسيهر:يقول

التاريخيةللمفارقاتحتىوزنأيقيمونلاالمسلمونالحديث"ونفاد

فيالنبويةمحمل!)!(موهبةوت!تغلصحيحآ.الأسنادمادامالمحض

حذد!التبيئأنزعمهمالقبيلهذاومن.الصعوباتتلكتذليل

بلادمنقادمينمهقلينمكةإلم!الحخاجمنهايدخلالتيالأماكن

حسبانهافيفيهاالمشكوكالرواياتأخذتوبالمثل،المختلفةالإسلام

منالقادمةالحجلقوافلاحتاطترواياتوهنالك،الشامحخاج

عنالأخيرةالرواياتهذهصدورينكرونالذينوالنفاد.العراق

دفعهمولكنتضمنتهاالتيالتاريخيةالمفارقةذلكإلىيدفعهملمالئبيئ

الإسناد.01.ضعفذلكإلى

بيانها:منلابدالأغاليطمنجملةوهنا

صخمتىالحديثفيالتاريخيئبالخطأيهتقونلاالحديثنقادإنقولهأ-

قطعآإسنادهيصخحديثآنجدلاالأعئمالغالبفيلأنه.صحيحغيرإسناده

عليه.يقاسلاالذيالنادرقبيلمنفهوذلكوجذوإن،تاريخيةمغالطةوفيه

شرحفيجاءفقد،وزعمهمذهبهخلافيؤكددعواهعكساقهالذيالمثال2-

لمعمر:ابنفقال.العراقفذكر.".:عليهأحالالذيالمصدروهوللزرقانيالموطأ

ذاتيك!اللهرسوليوقتلم:قالطاوسعنالشافعيوروى.يومئذ.عراقيكن

.الأمفيوالشافعىالمدؤنةفيمالأقالوكذا،المشرقأهلحيس!ذيكنولمعرق،

نأفيصريحوهذا.")1(.عليهأجمعهـانماعليهمنصوصاليسعرقذاتفميقات

2158:الموطأشرخ:الزرقاني1()
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اختلافعنوالكلام.التاريخيةللحقائقنحالفآكانإذاالحديثيرذونقدالتقاد

عرضه.المقامهذايحتمللاطويلكلامالأمصارميقات

وأتأويلهوأمكنتاريخيئ،لواقعمخالفآوكانالحديثبصحةقيئإذا3-

حديثروايةمثلوهذا.بذلكبأسفلابينهماالتعارضيمنعبماوقوعهتفسير

بأنذلكفيفسرء!،الئبيئزمنتحدثلموقائععنأخبارآيتضقنصحيح

القرآنفيوردماذلكويشبهالإعجاز.بابمنتتمك!الئبيئمنبهالإخباز

وتبشيرآاعجازآذلكفكان،النبوةزمنفيبعدتقعلملمغيباتذكرمنالكريم

،(ةاييىآلثةشأةإنآتخزاتمآتضشجذتتدخفن!تعالىكقولهبوقوعها

يفؤفمآ!ازضيادققي!آلووئمغيتئ!الزأ:تعالىوقوله27،:الفتحأ

قدالكلاموهذا-3،.أ:الرومأ!!يميىيضعفي!شتغيئوتلمحقبهزتغب

ينفيالذيكجولدتسيهرالتاريختفسيرفيماديةنزعةينزعمنيعجبلا

وهذا،معجزةلهتكونأنيالئبيئعكمستكثرآ،موهبةبأنهويصفهالاعجاز

شأنذلكفيشأنهأصلآ!كئمحمدنبوةبصحةيؤمنلاوهومنهيستغربلا

اليهود.أسلافه

)151

جولدتسيهر:يقول

وهيبالنظر،جديرةطائفةالمتميزةالأحاديثمنالعديدبينمن)ونجد

التيالأحاديثأي،الفقهيةالمدارسبأحاديثتعرفأنيستحسنالتي

منافساتهاعلىتفوقهاإثباتلغرضخاصةفقهيةمدرسةفياخترعت

.".لمذهبها.وقيمةوزنآتعطيوحتى،الأخرىالمدارسمن
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المدارسداخلالأحاديثاختراععلىمثاليندعواهلاثباتوساق

وهما:،الفقهية

".الأمةصاجهوخيفةأبولهيقالرجلآأمتيفي!إن*

عالممنأعلتمعالمآيجدونفلا،الإبلأكبادالئاسيضرتأنإيوشك"

المدينة"

:وجوهمنعليهرذولنا

جزموقد.وضعهعلىوحديثآقديما4العلماأجمعالأؤلىالحديث

الأسماء)تهذيبكتابيهمافيبوضعهالبغداديوالخطيبالنووفي

عنهمانقلاللذانالمصدرانوهمابغداد()تاريخو(واللغات

فيالقارئعليالملاقال.الموضوعالحديثهذاجولدتسيهر

وقال")1(،المحدثينباتفاقموضوع"هو(:الكبرى)الموضوعات

")2(،موضوعأنهعلىالمحذثونأطبق..لاالخفاء(:)كشفصاحب

بنمحمدلهيقالرجلأمتيفي"يكون:الرواياتاحدىوفي

لهيقالرجلأمتيفيويكون،إبليسمنأمتيعلىأضزإدرش!

جزمكماأيضأموضوعةروايةوهي"،أمتيسراجهوحنيفةأبو

منوهو،الشافعيئالإمامقدرمنحطوفيهاالمحققونبذلك

)3(.الأحنافمتعصبةبعضاختلاق

67عةفولمراارلأسا:رئلقاا(1)

33ا:الخفاكت:العجلوفي)2(

إلم!بهترتىلاطرتهوتعددإجاهيل،واالوضاعينمنجماعةعلىالحديثهذاطرقكلتدور)3(

طرقهتعددتإذاالضعيفأنالحديثأهلعندوالمعلومالصححعنفضلآالضعيفدرجة

حفظهمجهةمنرواتهضعفسببيكونأنبثرطلغيرهالحسنفهوقبولهيرجحب!اتلإلدأو

السقامشفاء:السبكي43،صالحديثعلوماختصاركثير:ابنانظر.عدالتهمجهةمنلا

طرقهتعددأنالكبير()التاريخفيالعييوزعم94-05،صالمقدمة:الصلاحابن1،1ص
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فلا(الإبلآباط:رواية)وفيأكبادالئاسيضربأن"يوشكحديث

السنةمصابيحعنجولدتسيهرنقله"،المدينةعالممنأعلتمعالمآيجدون

992()2/احمدأخرجهوالحديث)1(للدميريالحيوانوحياة،للبغوي

والبيهقي19(،1/)والحاكم)8023(،حبانوابن)2682(،والترمذي

أبيعنجريجابنعنعيينةبنسفيانحديثمنوكلهم386()1/

)حديثعقبهالترمذقيقال.هريرةأبيعنصالحأبيعنالزبير

أعلام)سيرفيالذهبيئوقال،والحاكمحبانابنوصححهحسن(،

أعقهوقد")2(.المتنغريبالإسناد،نظيفحديثإهذاالنبلاء(:

وأبيجريجابنبعنعنةالحديثأهلوضغفه.بالوقفأحمدالإمام

وضعفهبعضهمصخحهفالحديثهذاوعلمدلسان)3(وهماالزبير

إذاالحديثفيإليهالمشارالمدينةعالمهوقنفياختلفواوقد.آخرون

أنس.بنمالكالهجرةدارإمامأنهإلىعيينةبنسفيانفذهبصخ،

العزيزعبدبناللهعبدإنهوقيل،المسيببنسعيدأنهإلم!غيرهوذهب

العلمفييلحقممنالعمريليس9البر:عبدابنقالالزاهد.العمري

التسويةف!نهذاتبينوإذا")4(.سيدآشريفاكاندىان،بمالكوالفقه

غير.!.التاسإيوشكوحديث"،أمتيصاجحنيفةأبو"حديثبين

ضعيف،أحوالهأسوأفيوهذا،مختلقموضوعالأؤؤلأنصجحة

الموطنهذافيتعصبهمالفرطإليهيلتفتلاعليهذيلهفيالكوثريواتصارأصلأ،لهأنيعني

8!هكهـ-6ا:التنكيل:اليافي،راجع.الصاعةهذهأهلعليهاتفقماومخالفة

2325:الحيوانحياة:الدميري)1(

865:النبلاءأعلامسير:الذهبي)2(

علىتعليقاتهوكذلك)246(،رقمحديث82،أ:المصابيحم!ثكاةتخربج:الألبانيانظر)3(

)76(رتمحديث،الأشبيليالحقلعبد(الكبرى)الأحكام

875:البلاءأعلامسير:الذهبي)4(
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عنيقينيخبرلديناوليس9:هوروفيتسالأستاذويقول.والطبريوالواقدي

ويرويهـأ))(.49عامتوفيأنهيذكرونالثقاتمعظمولكن،عروةوفاةسنة

سنةالحز؟يومفيالفقهفيكتتهأحرقعروةأباهأنعروةبنهشامعنسعدابن

فيماكثيرأفقدهاعكحنرنوقد،المدينةأهليزيدفيهاهزمالتيللهجرة63

ابنكتبفيالمدؤنةرسائلهبعف!إليناأووصل:هوروفيتسويقولبعد)2(.

والطبرقي")3(.والواقديإسحاق

)2(

الثانيالقرنحتىالدينيةالمصنفاتظهورتأخرجولدتسيهريعزو

كانالتيالدنيويةالروحإلمط،قليلقبلبطلانهأظهرنارأيوهو،للهجرة

فيكثيرآجولدتسيهرحولهايدندنالدعوىوهذه.الأموقيالعهدبهايئصف

تتكئمستندولابهتقومأساسلافارغةدعوىوهي،كتابهمنمختلفةمواضع

هناوهو.إليهذهبمافسادبيناعليهردودنامنسابتيموضعفيوكنا،عليه

ذلك،بعدغايتهاوجدتالدينيةالتآليفأنيزعمحيثذلكفيكثيرآيبالغ

الحقبة.تلكفيكبتمنعليهكانتمابسببالأولالقرنبعدنطاقهاواتسع

جولدتسيهر:يقول

القرنفيإلأ(الدينيةالمصنفات)أيالدينيالتراثبواكيرتظهرأولم

لنشأتهاالأولىالبذوزحفقتالغضونتلكوفي.فقطالهجريالثاني

فيها.ريصتلاغقتةالمكبوتالمجتمعفيوالكامنةاللاحقة

22صومؤلفوهالأولمطاالمغازي:جوزيف،هوروفش1()

را53:الطبقاتسعد:ابن)2(

91صالسابقالمصدر:هوروفش)و(
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عدالةعلىالحكمفيالاختلافوجودينفيلاإلضاوهذا.الواقعإلم!

جولدتسيهر.نسيهالذيأيضأوحفظه،الراوي

ولامتعذرأمروحفظآ()عدالةراوتوثيتيعكالإجماعحصوذإنثم

سببين:إلم!يرجعالتوثيقفيالاختلافلأن،حدوثهيتوقع

أمروهذاالرواةعلالحكمفيالنقادبينالنظراختلاف:الأولالسبب!

غيرهمنأعلتمصاحتهايجعلوالمصاحبة،والمجالسة،العشرةفطولطبيعيئ،

العدالةإنئم.غيرهعلىيخفىماعلفيطلع،ويصاحبويجالسيعاشربمن

وغابالظاهر،فيتعديلأعلمومنالباطنفيتخزحوقدالظاهر،فيتخزحقد

وكذاالظاهر،فيبهمعرفتهعلىجريآالراويبعدالةحكمالباطنفيتجريحعنه

بهرذمستقيما،عدلآالظاهرفيبدادىان،الباطنفيجرحآالراويفيعلممن

فإنذلكعنوفضلا،علمهبحسبصادقوالمعذليالجارحمنوكل.روايته

)1(.ووهمآخطأالجارحيجرحفرب!ا،الظنعلمبناهماوالتعديلالجرخ

الجرحقواعدفيالنقاداختلافإلمطيرجعوهذا:الثافيالسبب"

فمثلآ:والتعديل

منغيرمطلقآ،الراويروايةبهاوتردالعدالةتجرحالبدعةأنيرىمنأ(

وهذا.كقشقةأومكقرةتكنلمماالمبتاعروايةبهاترذلاالبدعةأنيرى

لها،داعيةكانإذاإلأروايتهتردلاالمبتدعالراويأنيرىمنغيرإلضأ

لمذهبه.مؤيدآيكونماروايتهفيجاءأو

فيجرحهوتعديلآجرحأالراويعلالحكمفينف!مهالناقديختلفوقدب(

العبث.منضربهذاأنلهمعرفةلامنفيظن،أخرىويعدله،تارة

آخرهافيوئحزححياتهأولفيالراوييغذلىقدإذظن،كماالأمروليس

-493693صللتهانويالحديثعلومفيقواعدكتابفيذلكعلىأمئلةانظر)1(
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ضعف.منفيهاماوتئنالإصابةكتابهفيأسانيدهاحجرابنالحافظ

لنصرةجاءحديثكلأنوهيمقدمتهإحدىفسادمنجاءنتيجتهوفساد

جاءتصحيحةأنهاالمحدثونادعىالتيوالأحاديث.موضوعمعينمذهب

مقدمتيهوصغرىأيضآ،هيموضوعةأنهاالنتيجةفتكونبعينهمذهبلنصرة

بعضها.ولكنموضوعآ،معينمذهبلنصرةجاءحديمبكلليسإذفاسدة

حتىالعلويينمنالنيلفيينفعلاطالبأببذمف!نذلكعنوفضلآ

طالبأبيبذلممرا؟همأنصخلو:الأول.لسببيننحزعآحديثآذمهفييضعوا

عاشوتد،عمهلأنهيكقي!نفسهالتبيئعلىذلكلانسحبوبنيهعليالإمامتحقير

يتحمللاالمسلمبأنلعلمهم:والثانيقطعآ.واضعوهيدعيهلاماوهذاكنفهفي

،?صص
إذنبقي،164:الأنعام1،اخزىيرززتننزؤافيزةؤلا!:تعالم!لقولهغيىهجريرة

القرآنلهشهدحيثمعآومتنهسندهلصحةالشيخينحديثبصحةالقول

تشتغمزوأانءاتئؤأؤآللأيفيل!نيئكأتقا)تعالم!:قولهفينفسه

اضخثأ!تمقتمتتىتاتغل!ينفزفافليتحائؤاؤتؤلقضثثرلمجين

:113(.التوبةأآلخجيم(

نظرهفيلأنهعمردالكاننبيبعديكانلودزلحديثردهالقبيلهذاومن

أفسدمنوهذا.نبيآ"لكانإبراهيمعاشلوة:حديثلمواجهةاخةخ

قولمنوهوبحديثليسوالثانيحسن،حديثالأؤذلأنالاستدلال

هـ.87سنةتوفيصحاببوهوأوفىأبببناللهعبد

مختلقةأحاديثأنهاإلمطويشير،موضوعةلأحاديثذكرهمنهجهفسادومن

سنة.ألفنحوقبلالحديثأئمةبالاختلاقرميهاإلم!سبقهقدأنهيذكرأندون

اكتشفقدهذاالسديدبمنهجهأنهقارئهروعفييدخلهذابصنعهتسيهروجولد

عن:كلامهالقبيلهذاومنبها،ذكرهمحتىبذلكالمسلمونيدرولمموضوعةأنها
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يقول(سليمأبيابن:والصواب)كذا،سليمبنالليثفيقيلماإلىمثلا

يفرحلا!أحمد:ويقوللثيءأ،فييهموربماإصدوق:البخارفيفيه

وهكذا"،ضعفوهولذلك،غيرهعندموقوفةأحاديثيرفعوهو،بحديثه

أ..ضعيفآأمصدوقآالراويكانإذامامعرفة4المريستطيعلا

الدليل.خانهفقدشيء،فيصاحبهينفعلاكلاموهذا

أببنالليثفيالئقادكلاتمهنانسوقأنمنلابدذلكلنايتبينوحتى

(:)المجروحينكتابهفيحبانابنعنهيقول.سليم

وأهلالثورفيعنهوروى،وطاوسمجاهدعنيروي،سليمأىبن"ليث

يدرىلاكانحتىعمرهآخرفياختلطولكنالعئادمنوكانالكوفة

ليسبماالثقاتعنويأتيالمراسيلويرفعالأسانيد،يقلبوكانبهيحذثما

،مهديوابن،القطانيحىتركه،اختلاطهفيمنهكانذلككل،أحاديثهممن

1)1(...معينبنويحىحنبلبنوأحمد

التاس.عنهحذثولكن،الحديثمضروب:حنبلبنأحمدفيهقال

بغيرهمقرونآمسلمالإماملهروىوقد)2(ضعيف:والنسائيمعينابنوقال

والسزالصدقاسم"يشملهممنوهمالرواةمنالثانيةالطبقةفيوجعله

اختلطأصدوق(:التهذيب)تقريبفيحجرابنوقال")3(.العلموتعاطى

قدوكانرأيتهقد9:يونسبنعيسىفيهوقال")4(.فتركحديثهيتميزولمأخيرآ

والظاهرأ)5(،يؤذنالمنارةعلىوهوالنهارارتفاعبهمررتربماوكنت،اختلط

232-2/231المجروحينكاب:جانابن)1(

2536:المغني3،042:ايزانةالذبي)2(

الصحيحمقدمة:صلم)3(

2138:التهذيبتقريب:حجرابن)4(

3421:الميزان:والذهبي2،232:الابقالمصدر:جانابن)5(
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.بآخرةاختلاطهروايتهر؟جمفةأن

يريدك!األبتةمتعارضينليساسليمأبببنليثفيوأحمدالبخاريوقول

قولآجميعهاتتفقللأئمةسقناهاالتيالأقوالإنبلجولدتسيهر،يوهمناأن

جعلولذا،عمرهآخرفيواختلاطهلتغيرهسليمأبيابنضعفوهو:واحدآ

سىء!صدوق:فيهقيلمنالرواةمنالخامسةالمرتبةعدادفيحجرابن

وعبارات))(."بآخرةتغيرأويخطىء،أو،أوهاملهأويهم،صدوقأو،الحفظ

المرتبة.هذهعنتخرجلاجميعهمالأئمة

)12(

جولدتسيهر:يقول

الشخميئالاستعدادإلأيبقىلاالصارمةالمنهجيةالقواعدغيبة!وفي

المحدثينبذوقيعرفماوهو،للحكمسبيلابالتمييزوشعورهللفرد

."..والضعيفالصحيحبينالتفريقفي

وأ!لوائح:كقولهمالحديثأهلعننقلتبعباراتدعواهعلىوششدذ

".ظلماتوعليهافيهانورلاالأحاديث،هذه:ومثلإ،ظاهرةعليهالوضعامارات

تأتيوهيعجيبةجرأةعنناتجوهو،العلمرائحةيرحلممنكلاموهذا

العلماءأنالكلامهذافحوىلأن،الفصلهذافيإليهذهبماكلعلى

لهمراقفما،أذواقهمحمسبويضغفونهاالأخباريصخحونكانواالمسلمين

زميئ،واستنكروهأعينهمفياسوذوماالضحة،مننصيمبلهكانواستحسنوه

هذا.مثلفاسدأكلامأحياتيفيأسمعولمبعيدأ.وطؤحبالضعف

المسائل:بعضالمقامهذافينوضخأنويكفي

4ا:السابقالمصدرحجر:ابن)1(
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الذؤقأنلمخذثيهم،ولاالمسلمينالتقادفدماءعندلاأبدآيغزفلمأ-

كتبفيتفئتامهمانجذولن.الضعيفمنالصحيحلمعرفةمقياس!

فيكانالمقياسهذاأنوغيرهما،والتعديلوالجرح،الحديثمصطلح

يعتمدمعيارآالآخرالبعضدونالبعضعندحتىولا،إئامامنيوم

الأخبار.صحةعلالحكمفيالنقادعليه

النقدعلماءعندوالتضعيفالتصحيحمقياسهوالذوقكانإذا2-

علومفيالطوالالتاكيفصنفوابالهمفماجولدتسيهر،يزعمكماالمسلمين

مصنفاتوهي،العللوعلم،الرجالوعلم،والتعديلكالجرحالرواية

يستوعبها.أنقبلقراءتهافيعمرهمنشطرآالمرءيسلخقد

القواعدتطبقلاحينماإلأإليهيحتكملاالذوقأنجولدتسيهرأرادإذا3-

يسيرالذيالقادرعبدحسنعليمنهفهمهماوذلك،الصارمةالمنهجية

ماوأحيانأ.".الآخير:هذايقولحيث،بالقدةالقدةحذومنوالهعل

غيرأيضأفهذاالقواعد")1(وجودعدمعندالمحدثينذوقإلمطيرجعون

وكذامطاتمبوهو.لتطتقوجدتإنماوأصولهالنقدقواعدلأن،صحيح

.دعواهتؤيدبأمثلةلناوليأتذلكعلىالدليليقيتمأنرإلهيرىقن

عليهاوأزيدجولدتسيهر.فهمهمامنهايفهملاساقها،التيالعباراتإن4-

علونعرضه،الحديثنسمعأكنا:الأوزاعيقولمثلأخرىعبارات

أنكرواوما،أخذناهمنهعرفوافما،الزائفالدرهمنعرضكماأصحابنا

ضوءلهحديثآالحديثمنإإن:خثيمبنالربيعوكقول")2(،تركناهمنه

.")3(،.ننكرهالليلكظلمةحديثآالحديثمنوإن،نعرفهالنهاركضوء

322صالإسلاميالفقهتاريخفيعامةنظرةالقادر:عبدحسنعلى)1(

431الكفاية:البغداديالخطيب)2(

والصفحةالسابقالمصدر)3(
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لموهذا،صحيحهذاللثيء:تقولإنك!:لهقيلوقدمهديابنوكقول

دراهمك.فأريتهالناقدأتيتلوأرأيت:فقال؟ذلكتقولفعقن،يثبت

الأمر؟لهتسلمأوذلكعمنتسألأكنتبهرجوهذاجيدهذا:فقال

المجالسةوطولأ)1(.والخبرةوالمناظرةالمجالسةبطول،كذلكفهذا:قال

إمعانتقتمىوالمناظرة،عليهأولهفنحكميجالسبمنالمعرفةإلم!يففيى

اكتسبهبماال!ثيءعليالحكمعلىالقدرةتعنيوالخبرةوالتأقل،النظر

ابتكاردونذلككليكونوهل.عليهالمحكومبالثيءعليممنالخبير

؟موجودةكانتإنإليهاالرجوعأوللحكمقواعد

عندقيلتإنماوالتعديلالجرحأئمةبعضعننققتالتيالعباراتوهذه

الحديثيعفل"!انا:النيسابورفيالحاكمقالولذلك،الحديثعللعنالكلام

وعفةوا؟.ساقماالمجروخالحديثف!ن،مدخلفيهاللجرحليسأوجهمن

علمه،عليهمفيخفىعلةلهبحديثيحذثواأنالثقاتأحاديثفيتكثرالأحاديث

غير")2(.لاوالمعرفةوالفهمالحفظعندنافيهوالحجةمعلولآ،الحديثفيصير

أباإسمعت:قالصالحابنرواهماتلك،الأئمةلعباراتتفسيروخير

تسألنيأنالحجة:قال؟الحديثتعليلكمفيالحجةما:رجللهوقالزرعة

وارةبنسليمبنمحمديعنىوارةابنتقصدثم،علتهفأذكرعقةلهحديثعن

)ويعنيحاتمأباتقصدثم،علتهفيذكرسألتنيقدبأنكتخبرهولاعنهوتسأله

بينناوجدتف!ن،الحديثذلكعلىمناكلكلاتمتمئزثمفيعقله،(الرازي

متفقةالكلمةوجدتد!ان،مرادهعنتكلممناكلآأنفاعلم،عفتهفيخلافآ

أشهد:فقالعليهكلمتهمفاتفقت.الرجلففعل:قال.العلمهذاحقيقةفاعلم

تنقادهوىمجردوليس،اللهمنالتوفيقهوهناوالإلهامإ)3(.إلهامالعلمهذاأن

253:االراويتدريب:السيوطي)1(

113-112صالحديثعلوممعرفة:النيابوريالحاكم)2(

والصفحة.السابقالمصدر:السيوطي،كذلكانظر.والصفحةالابقالمصدر)3(



أنهامعالحقيقةيبلغولمالعلممنكبيرآحظآأوتيعالممنفكم،النفوسله

زمنآعمياةفييضربلظلولولاه،ذلكإلىينبههمنيأتيهحتى،يديهبينتدور

دهرآ.التيهفييخبطأو

بأنهماحدي!ثعلىالحديثنقدأئمةمنإمالمحكمإذاأنهالكلاموملخم!

ع!الرسولبأحاديثخبرتهإلىيرجعفذلك،سندهفيينظزأندونموضوع

التبيئ!بلغةملكةلهتصيربحيثعليهااشتغالهولفرطبها،الثاقبةومعرفته

ولا-لمجتنالتبيئكلاميشبهلاالكلامهذابأنفيحكمالحديثفيبأسلوبزبة3و

والمتصوفةوالأطباءوالطرقيينالفقهاءكلامإلمطأقربوأنه،بهيليقلابل،يقاربه

.فالتبيئكلامإلم!منهوالفلاسفة

هذابأنيحكمونممنالكثيريننجدهذا،يومناحتىالئاس،حياةوفي

بشعرالعميقةلمعرفتهمغيرهفلانلثمغرإلىأقربوأنه،فلانش!غرمنليس

دونمردو؟أومقبولىبأنهالحديثعلالمحذثينحكميشبههذاولعلهذين

متنه.فيبالنظرمكتفينإسنادهفيالنظر

الدليل،إقامةمنبذلابل،القولبمجردفيهيكتفىلاهذاوحتى

أنهاجولدتسيهرزعمالتيالقواعدتلكقبلمنإلأيؤتىلاعليهوالدليل

نأدونمردو؟الحديثهذاإنالمحاثقالإذاولذلك.محكمةغيرأوضائبة

يقيتمحتىواهمآ،يكونأنلعلةالنظرعندحجةبقولهيقوملاعلتهيذكز

يظلصالا،كيرهعلىحجةحينئذفيكونعنهغيرهيقيمهأوقولهعلىالدليل

أحدآ.بهيلزمأنيستطيعولا،غيرهإلىيتجاوزهلارأيمحض

وأهلوالكذابونالوضاعونمنهتؤتبئمصراعيهعلىالبابهذافيخلاذا

والدراويش.والحمقىالزيبيما
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الخامسالفصلعلىتعليقات

للتهذيبوسيلضالحديث

القلوبعلىوالترو-

العنوانيمتظمهالاالقضايامنجملةالفصلهذافيجولدتسيهريعالج

هي:القضاياوهذهله،اختارهالذي

.الأعمالفضائلأحاديث.،

الموقوفة.الأحاديث2.

.القرآنفضائلاحاديث3.

الجاهلية.أقوالمنوهي!ك!التبيئإلىمنسوبةأحاديث4.

والانجيل.التوراةإلىأصلهايرجعنبويةأحاديث5.

.القصاصأخبار6.

المعفرين.أخبار.7
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وأالأحاديثلاختلاقوطقتوسائلأنهاإقانظرهفيالقضاياهذهوكل

.والاختلاقالوضعلعمليةنتائجهي

الإسلافيوالفكر،الإسلاميةالثقافةعلىجديدآليسبهجاءالذيوهذا

سنةألفمنبأكثرجولدتسيهريولدأنقبلقديممنعولجتقدالأمورفهذه

ونيف.

أسبابعلىأيديهموضعواالمسلمونفالتقاد،المعالجةفيفرقأثمةولكن

منينتقصلادقيقعلميئلمنهجطبقآوحذدوهاالموضوعاتوعرفوا،الوضع

فقبلواالآثاروغربلوا،المصنفاتذلكفيفصتفواالعاجز،المكابرإلأقدره

أنهغيربشيءيأقيولمذكرواماتغالموجولدتسيهر.السقيموردواالصحيح

فيالضعيفةالأحاديثبينفسؤىقتدوا،حيثوأطلقخضصوا،حيثعقم

وتجغللها،المسلمينذكزلولاليعرفهاكانماالتيوالموضوعةالفضائل

والحسنالصحيحمنهاأنمعموضوعةكلهاالقرءانفضائلفيالأحاديث

إليهيهتدقيأنلجولدتسيهركانمامنهاالموضوعحتى،والموضوعوالضعيف

وتحريم،منهالعلماءبتحذيرعلمهمعالموضوعةالأحاديثكتبفيورو؟هلولا

يراعيلاالتيالمعتمدةغيرالكتبخلالمنالىسبيقهيجدلمولذا.روايته

والمتفقهين،والقضاصالوغاظتأليفمنالغالبفيوهيالضحة،مؤلفوها

نأهمهموأكبر.والباطلالحقبينيمئزونلاأسفارحملةالغالبفيوهؤلاء

ولولفسادهامكترثينغيريعالجونهاالتيالمساثلفيوزويقيلماكليجمعوا

منيخلولاعلبموكلوالمخان،والحمقىوالف!اقالمجانينأقاويلمنكانت

أهله،علىولاالعلمعكيحسبونلاوهؤلاءوالبليدوالجاهلالأحمقتيخهأن

الحق.علىافتاتقديكونذلكيفعلومن
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)11

جولدتسيهر:يقول

الأحاديثباختلاقالئاسأفضلسمحمعينةنظروجهاتأومن

الأحاديثعلىالحكمفيالتشددوكان،مخففةظروففيونشرها

،الأحكامأحاديثأي،والحرامالحلالفيلأحاديثعمومآموجهآ

.والعقديالفقهيالاستدلالمصادرمنمصدرآتعدالتيتلكأو

أبدآبذلكيؤذنولم،الأحاديثباختلاقالمسلمينمنأحديسمحلم

أنهمعلىالاجماعبلالئاس،افضلليسواوهؤلاءضاعين،الومنإلاالفهتم

.كذابون

وتساهل،الوضعأيالأحاديثاختلاقبينهنايحلطوجولدتسيهر

الفقهدونالأعمالفضائلفيالضعيفةالأحاديثقبولفيالمسلمينعلماءبعض

.لأحكاموا

الحلالفي!اللهرسولعنروينا"إذاأحمد:الإماميقولهذاوفي

فيك!الئبيئعنروينادهاذاالأسانيد،فيتشذدناوالأحكاموالسننوالحرام

الأسانيدأ)1(.فيتساهلنايرفعهولاحكمايضعلاوماالأعمالفضائل

الضعي!أنالأعمالفضائلفيالضعيفالإسنادقبولفيالتساهلوجمفة

علىيترتبلموالأبه،العملمنحفهأعطيئفقدالأمرنفسفيصحيحأكانإن

للغير)2(.حقولاضياعتحريمولاتحليلمفسدةبهالعمل

134صالكفاية:البغدادقيالخطيب1()

95-37الفاضلةالأجوبة:اللكنويانظر،)2(
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)21

جولدتسيهر:يقول

فضائلأي-المجالهذافيالموضوعةالأحاديثأنمنالرغم)وعلى

معتخضعلمأسانيدهاأنإلأ،الواقعفيمستحسنةتكنلم-الأعمال

"..الأحكاموأحاديثالستنخضعتكماصارملاختبارذلك

سواءالموضوعةفالأحاديث.الواديذلكمنينحدرالكلاموهذا

الحديثلأنمطلقآمردودةفهيالأعمالفضائلفيأمالأحكامفيأكانت

والضعيف.الكذابيستويولا،كذابسندهفيالموضوع

والمختلقة.الموضوعةالأحاديثعرفتلماالصارمالمنهجتطبيقولولا

)3(

جولدتسيهر:يقول

أنهمعلىإليهمينظرالأحكامفيروايتهمتقبللاالذينوالرواة9

01..الفضائلأحاديثفيعدول

الإسنادوقبول.المسلمينمنالعلمأهلمنأحابهيقللمكلاموهذا

سبمبكانمتىهذاغذلآ،الضعيفراويهيجعللاالأعمالفضائلفيالضعيف

عندتقفلاالضعفأسباتف!ندالا،بعدالتهيتعلقالراويفيالضعف

الذيالسندفيوالانقطاعالحفظفيالضعفإلم!تتعداهابل،فقطالعدالة

.والاعتلالالشذوذوكذلك،بالتاريخئغزف

جولدتسيهر.قولفيالمجازفةمبلغاتضحهذاتبينصاذا
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)4(

جولدتسيهر:يقول

مثل:أخلاقيةكتبفيالموضوعةالأحاديثوجودعلى"والاعزاض

وهي،قليلهـ(373)تالسمرقنديالليثأببالمبززللفقيهالغافلينتنبيه

قامالذيالجوزيابنمثلللموضوعاتمعادينمتعصبينإلم!حاجةفي

المبث!بوهة)1(".الأحاديثجميعمنللغزالي)الإحياء(كتاببتحرير

بجوازالمسلمينعلماءمنأحايقللمالموضوعةايأحاديثأنذكرنا

جوازفيبعضهمتساهلولكن،الأعمالفضائلفيولاالأحكامفيلاروايتها

.الأعمالفضائلفيالموضوعةلاالضعيفةالاحاديثرواية

نأيعني"للموضوعاتمعادينمتعصبينإلىحاجةفي"وهي:وقوله

فعجبآ،عاقليقولهلاوهذا،فضيلةفيهاوالتسامحرذيلةالموضوعاتمحاربة

وشأنهاتركتوإذاتعفب،فذلكالموضوعاتحوربتإذاالرجلهذالمثل

.تهاونفذلك

جوازيعنيلاوالإرشادالوعظكتبفي()الموضوعاتوجودإنثم

العلما4لهاتصذىالعامةآيديبينالكتبهذهلتداولونظرآ،ألبتةروايتها

وال!قيتم.منهاالصحيخوبئنواأحاديثهافخزجواعليها،ونبهوا

علىالموضوعالحديثروايةتخرم9:مسلمعكشرحهفيالنووئقالولذا

علوم)حياءكتابعلىالرذفيكتابأالجوزيلابنأن91342:النبلاءأعلامسبرفيالذهبيذكر)1(

أمورفيالغزاليعلىالرذفيالكتابأنالذهبيكلاممنوالظاهر)الإحياء(اسمهالدين

إبلىتلبشىكتابهمنعبارةعنهونقل.قولهبحسبمجلداتفييقعوهو.والتصؤفالمقيدة

الىالإشارةفيإبليستلبيسعلىالذهبيواعاد.الدينعلومإحياءفيالغزاليأحاديثنقدفي

الإحياء.أحاديثنقدفيلىإليهانمارالكتابأنعلىتذلالإحياءفيالواهيةالأحاديث
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إدضآ:النووفيوقال")1(،وضعهظنهعلىغلبأوموضوعآ،كونهعرفقن

فيهحكملاوما،الأحكامفيكانمابين!عليهالكذبتحريمفيفرق،ولا

وأقبحالكبائرأكبرمنحرامفكلهذلكوغيروالمواعظوالترهيبكالترغيب

!.الاجماعفيبهميعتذالذينالمسلمينب!جماعالقبائح

فرقةوهيوالزهيبالترغيبفيالكذبتجيزالتيالكراميةخلا:قلت

الفرقفيالبغدادقيالقاهرعبدذكرهامستنكرةفضائحولهمالمرجئةمنضالة

بخلافهم.يعتذولا)2(،الفرقبين

)51

جولدتسيهر:يقول

"من:يكت!التبيئعلى()الوضعالكذبيحزمالذيالحديثفيإجاء

والعبارةالنارإ،منمقعدهفليتبوأ(بهالئاساليضلمتعمدآعليكذب

الأصليالنصفيموجودةليستالحديثداخلالقوسينبينالموجودة

01..الئاستضقللاالتيالموضوعاتتجويزبغيةزيدتوقد،للحديث

نأسابقموضعفييرىكانحيثنفسهمعجولدتسيهريتناقضوهنا

زيادةيرىهناوهو.الوضعلمواجهةاخ!خوقدنحتلق،برمتهالحديثهذا

يخرجلاهناكلامهومعنىالأصليبالنصألحقتموضوعةبه(الئاساليضل

أمرين:أحدعن

له.معنىلاوهذاموضوعحديثداخلموضوعةزيادةهذهأنإماأ-

وهو()صحيححديثمتنفيأدرجتموضوعةزيادةأنهاأو2-

71:اصلمشر!:النروي)1(

225-215الفرقبينالفرق:البغداديالقاهرعبد)2(
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جولدتسيهر.بهيعترفأنيريدلاماوهذا،الصواب

ابنحديثمنالبرارأخرجهماوهي،تثبتلمإليهاالمشاروالزيادة

وصلهفياخئي!وقد(الحديث..الئاسبهلئصلعلىكذب)قنبلفظمسعود

حديثمنالدارميوأخرجه،إرسالهوالحاكمالدارقطنيورخح،لهارساله

)1(.ضعيفبسندمرةبنيعلى

)61

،يالاهتمامجديرةبأنهايصفهاالوضعفيظاهرةعنجولدتسيهريحدثنا

وهييب!مالتبيئإلىأخلاقيةأقوالبهانمي!تتالتيالكيفيةتوضحإنهاويقول

عندسندهاينتهىالتيالموقوفةالأحاديثرفعهيالظاهرةوهذه.لهليست

:يقولوهوإليهفاستمعالصحابي

إلمطسندهاينتهىالتيالآثاروهي،الموقوفةبالأحاديثيغزف!فما9

فتكونيكل!الئبيئإلىبسهولةرفعهايمكن،التابعيإلىحتىاوالصحابي

اعتباطيئوبشكلتردد،دونأسماءبضعةبزيادةوذلك،مرفوعةأحاديث

الإسناد..!.سلسلةفيالسقطلإكمال

موضعين:فيالكلامهذاعلىتعليقولنا.يعرفلابمايهرفمنكلاموهذا

ونحوهاوأفعالهمأقوالهممنالصحابةعنئزؤىماهوالموقوف:الأول،

إلمطالإسنادفتصلهوماومنه!.اللىرسولإلمطيتجاوزهمولاعليهمفيوقف

الصحابماإلىاسنادهيتصللاماومنه،الموصولالموتوفمنفيكونالصحاب!

يجعلكأنههذاكلامهفيوجولدتسيهر.موصولغيرالموقوفمنفيكون

عنمنقلبةالمرفوعاتأنأيالقزعهووالمرفوع،الروايةأصلهوالموقوف

؟17صالتحديثقواعد:القاسميانظر)1(
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الآتية:الصورةعلىيتمانوالوقفوالرفععاقليتصورهلاماوهذا،الموقوفات

مرفوعآ.ذلكفيكونعنه،فيحدثي!الئبيئمنالصحابمايسمغأن-أ

الئبيئ!عنبالسماعيصزحلمطنمرفوعآحديثهفيكونالصحاب!يحذثأن-2

إما:وذلك

كذا،عننهيناأوبكذاأجمزنا:كقوله،الرفعمنهايفهمكلامهفيلقرينةأ(

كذا.السنةمنأو

الشرعية.والمقاديركالمواقيتوالقياسللرأيفيهمجاللامماكلامهلأناو(ب

يرفعه.:كقولهرفعهيفيدماالصحابذكرعندالتابعيلقولأو(ج

ين!الئبيئمنالسماععلىآخرينصحابةآخرأوصحاب!معصحابطيجتمغأن6ب

الرفعيثبتوبالتحقيق،آخرونأوآخرويرفعهسمعهماأحاهمفيوقف

علفيحكمالوقفيثبتأو،المرفوعحكمفيبأنهالموقوفعلفيحكم

.موقوفبأنهالمرفوع

مستهجن.كلامدليلبدونالموقوفرفعدعوةف!نهذاتبينوإذا

جولدتسيهريتوهمكماالإسنادفيرواةبزيادةيتملاالموقوفرفعإن:الثافي،

وهذا.والمعلق،والمعضل،المنقطعلوصلينفعالإسنادفيكثرأوراوزيادةلأن

أمرين:أحدعلىإلأنظرنافييدلولاجولدتسيهرمنوعجيبظاهرخلط

الفن.بهذاجولدتسيهرجهل-أ

.الفاسدةبافتراضاتهفيسلمالقارىءذهنلتشويثىوالتلبيسالخلطتعمد-2

)7(

وهيالمختلقةالأحاديثمننوععنالفصلهذافيجولدتسيهريحدثنا

عنيتالتيالكتبتناقلتهاأمثلةذلكعلىوش!وق،القرآنفضائلأحاديث
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وكانالوضاعينأشهرأحدوهوالجامعنوحعصمةإبيكقولبالموضوعات

أعرضواالئاسرأيت!إفي:سورةسورةالقرءانسورفضائلفيأحاديثيضع

هذافوضعتإسحاقابنومغازيحنيفةأببفقهواشتغلواالقرآنعن

فيأحاديثوضعممنوهوربه،عبدبنميسرةوكقول"،حسبةالحديث

فيها!.التاسأرغب!وضعتها:القرءانسورفضائل

نئهواقدالحديثنقدعلماءلأنجولدتسيهرمعلناخلافلاهناوإلمط

كلامهساقولكنه.فعلوليتهالحد،هذاعنديقفلمأنهإلأ،قديممنذلكعلى

موضوعة،القرآنفضائلفيرويتالتيالأحاديثكلبأنتوحيبطريقة

.والموضوع،والضعيف،الصحيحالسورفضائلأحاديثففي.باطلوهذا

)1(.مصنفاتهمفيالقرءانلفضائلبابآوالسننالصحيحأصحابوغقذ

جولدتسيهر.عندالعلميةالأمانةمبلغهوالخلطوهذا

أ!(

جولدتسيهر:يقول

عهودإلمطترجعيف!هالئبيئإلىساثغةأقوالنسبةمنالئاسينفرولم9

معلومآأصبححيثخاطر،طيبعنبذلكقامواوقدالجاهلية

".القرآنإلىجاهليةعباراتإضافةفييزددلمنفشهمحمدآأنلديهم

نأبعدبالوضعجميعاالئاسيتهموهوجولدتسيهرنرىأولاءنحنها

الفاسذالتعميئموهذا.الوضاعينمنومحذدةمعتنةفئةعلىمقصورآكان

إلىمحمدأضافهاالتيالجاهليةالعباراتتلكهيماثم.كتابهكلفييلاحقه

ينقص؟أوفيهليزيدمحمدتأليفمنالقرآنوهل؟القرآن

113صانيفالمنار:القيمابنانظر)1(
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قولهفيالواردة(جميل)فصبرعبارةإنذلكعنجوابآجولدتسيهريقول

لهزتأيينىأنآللةغشىتضبمجميلأصصاأنف!كتمكتمشؤتتتكقاكأ:تعالى

قضبرجمعلأ:تعالمطقولهوفي83،،:أيوسفآتخجعز،آتغييزفؤانهرجيغا

شعرمنمأخوذة18،نفسها:السورةأمن(تصفونقاغنرآئضئتغانؤآدئة

:يقولالذيللشنفريالعربلاميةفيالتعبيرهذاوردحيثجاهلي

أجملالشكوينفعلمإنوللضبزوارغؤتتغذازغوىثموشكتشكا

متابعتهعبءعاتقيعلىأخذتأننيلولاالزذيستحقلاالسخفوهذا

.يقولمماوصغيرةكبيرةكلفي

والقرآنيتكلمها.منلكلحقالعربيةاللغةإنهاهناأقولأنويكفي

نأومتحديهمعارضيهاعجزهناومنفيها.مابأحسنبل،العرببلغةنزل

مثله.منبآيةولويأتوا

جاهليتهم؟فيالعربيتكلمهاكانبلغةنزللأنهجاهليالقرآنإننقولوهل

تكونلاواللغة.باللغةوليسبالعقيدةيرتبطنعتالوثنيةأوالجاهليةإن

يقوملأنهجاهليأيكونوالشعر.وكفىعربيةلغةهيبل،إسلاميةأوجاهلية

عكلاحتوائهاسلاميآويكون،بالعربيةمنظوموهو،جاهليةمفاهيمعلى

فما.واحدةوهناكهناواللغة،بالعربيةمكتوبوهوأيضا،إسلاميةمفاهيم

المفاهيم.فيهتصبالذيالوعاءإ؟هي

الإسلاموفيالجاهيةفيالعقلاءعليهيتفقمماجميلبأنهالصبرووصف

القيامة.يوملالى

لبعيره:الشاعرقوليشبهالشنفريوقول

ئنتلىفكلاناجميلأصبرآالمئرىطوذجمليإلمنشكى
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)19

:فيقول،غلوائهفيجولدتسيهريمضي

)انصرالئبيئحديثأنإلمطأشرنا،السابقةدراساتنااحدى"وفي

دوائرفينشأأنهويحتمل،قديمعرىمثلهومظلومآ(أوظالماأخاك

)الخيلوعبارة.التبيئإلم!فنسبوهالمسلمونبهأعجبوقد،جاهلية

الئبيأقوالبينمنكثيرأبهايستشهدالتيالخير(بنواصيهامعقود

إ.القيسلامرىءقصيدةفيموجودة

موضعين:فيكلامهعلىهناوتعليقاتنا

أثرمظلوماأأوظالماأخاكانصر9الئبيئحديثإنقوله:الأولالموضع

قديم.عربطمثلأي،جاهلي

هوالخير!بنواصيهامعقود"الخيلالرسولحديثإنقوله:الثافيالموضع

القيس.لامرىءقصيدةمطلعفيموجودلأنهجاهليأثرإلضآ

:الأولالموضععنوالجواب

مذهبهم:)الظاهريةعنكتابههياليهاأشارالتيالسابقةدراسته

محمدية()دراساتكتابهقبلالصادر1884سنةلايبزجفيالمطبوع(وتاريخهم

فوجدناهتلكدراستهمنالمذكورالموضعالم!رجعناوقد،سنواتستبنحو

إلىذهبثم،السننأهلأخرجهالذيالدهرسمثعنالنهيحديثعلىيعلق

المثلقبيلمنالجاهليةفيوأمثالهمالعربحكمإلم!ينتميالحديثهذاأن

صيفيبنأكثمكلاممنوهو"،معتبتهطالتالدهرعلىعتبمن9:العرب

أربد:أخاهيرثيلبيدقولقبيلومن،العربحكيم

بمعتبليسعاتبتإنوالذهرفقدهملحميبعدمنعظاميفبرى
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ذلك:بعديقولثم

ينتميالذيالحديثوهوذلكعلىآخربمثالالاستشهادإويمكن

وأظالماأخاك"انصروهو-:الجاهليةيعني-نفسهالسياقإلمط

يمنحوهأندونولكنالسابقالمثلالجاهليوننشروبهذا،مظلومآ".

الإسلامية.العصورفيبعدفيمافيهتوئدالذيالأخلاقيئالاتجاه

وفي.باطلعلىكانولوالأخنضز؟علىحثمنهمذلكعنوفضلآ

حرل!بشكلالجاهليةالعربيةالتعاليتمالإسلامأومحمدتبنيالحالتين

الموضعفيذكرهماكلهذا")1(الإسلاميالسمتعليهاأضفوائم

مماكئربالذوشيءفيهوليس()الظاهريةكتابهمنعليهأحالناالذي

يعتمدهأسلوبوهذا(محمدية)دراساتكتابهفيهناذكره"

ثمةأنلقرائهليوحي(محمدية)دراساتكتابهفيدائاجولدتسيهر

وعندما،هناكأوهناموجودةبالموضوعالمئصلةالمعلوماتمنمزيدآ

الذكر.يستحقشيئآيجدلاإليهالمشارالموطنإلمطالقارىءيرجع

فيذكرهاوالتيدعواهفيعليهااعتمدالتيالأدلةإلىذلكبعدنرجع

الفصل.هذاهامش

النبويةالأحاديثبعضأندعوىلاثباتدليلينجولدتسيهرساق

فيه:يقولهذلبالأولالشعر.منبيتانوهما،جاهليةبتعاليممتأثرة

ظالمآويؤذيكمظلومآيعينك

فيه:تقولالطثريةبنيزيدلأم:والثافي

حاملهفهوحملتهالذيوكلظالماويرضيكمظلومايسرك

بأننذكرأنيفوتنالاذلكنبينأنوقبل.حجةعلىيقوملاكلاموهذا

(1)105كها"ح13،+ع"2ث!أ+3ء.341،+63ل!ا(عأحكاهلا*5)!م68لة!ء،ول،!ش1791،11
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:!اللهرسولقال:قالأنسعنصحيحهمافيومسلمالبخاريأخرجهالحديث

فكيفمظلومآأنصرهاللهيارسوذ:رجلفقال.مظلوماأوظالماأخاك"انصر

؟داه!.نصركفذلك،الظلممنتمنعه:قال؟ظالماانصره

أخلاقيةقيماأمامهوجدجاءعندماالإسلامأننعلتمأنبقيهذاتبينف!ذا

ووجد،والفضائلالمكارمعلىحثهوالابقاءوهذاعليها،فأبقىصحيحة

اجتنابها.المطودعاعنهانهىفاسدةاخرىأخلاقيةقيما

شرهاعنونهىبخيرهاالأخذإلىفدعاوشرخيرفيهاثالثةقيماووجد

فيهمظهرالذينوالعرب.الثالثالضربمن..(أخاك"انصروحديث

ذلكعنيفصحوالأخلاقيالاجتماعيوتاريخهموشهامةنخوةأمةالإسلام

لهونصرته،أخاهيخذللابطبيعتهفالعربما.ونثرهمشعرهمفيماثلاهذاونجد

علىفأبقىالخلقلهذامهذتآايإسلامفجاءخلقيئ،التزاممظلومآأمكانظالما

ظالمينكانوامتىالظلمعنورذهم،مظلومينكانوامتىالاخواننصرة

الحديث؟هذافيالجاهليةأثرفاين.لهمنصروذلك

فيأشارأنهمععنه،أعرضولكنهذلكيعرفجولدتسيهرأنوالعجيب

الظالمالأخنصرةوهوالحديثنهايةإلىالسابقالموضعفي()الظاهريةكتابه

الظلم.عنبمنعه

الثافي:الموضععنوالجواب

فيالبخاريأخرجهالخيرإ،بنواصيهامعقودالخيل9حديثاولآ:

السنن:أصحابمنوأخرجه،مسلموكذاصحيحهمنمتعددةمواضع

.مسندهفيوأحمدالموطأفيومالكوالدارميماجهوابنوالنسائيالترمذي

القيس:امرىءقولمنمأخوذ."معقود.الخيل9حديثإنقولهثانيآ:

معقودالخيلبنواصيمطلبغربتوماشمسطلعتماالخير
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منهيالبيتهذامطلعهاالتيالقصيدةهذهلأنللاستشهادينفعلا

امرئشعرمنحولمنأيضآ!وهذه:الطوسييقول.القيسامرئشعرمنحول

أ)1(.الأنصاريبشيربنلإبراهيمإنها:ويقالوالكوفةالبصرةأهلب!جماعالقيس

فيالزبيديذكرهسنانبنالهعبدبنعلىالحسنأبوهوهذاوالطوسي

راويةعالمآ"كان:وقالالكوفيينواللغوينالنحوينطبقاتمنالرابعةالطبقة

ون!سبإ)2(،والبصرةالكوفةمشايخولقى،الفحولوأشعارالقبائللأخبار

منوهوالجعفيالحزبناللهعبيدوأحسبهللجعفي)3(البيتهذاالألوسي

،للهجرة68سنةتوفيالأبطالالقادةمنوكان،الإسلاميالصدرشعراءفحول

إسلاميشعرفهوللجعفيأمالأنصاريلإبراهيمالشعراكانوسوأء

العكس.وليس،النبوفيالحديثأثرمنإليهانتقلقدمعناهيكونأنيستبعدولا

الهراءهذاإلى(الحزينالمسلم)دليلمؤلفانقياد

أحدعندوصريحآواضحآالذكرالآنفجولدتسيهركلامأثرظهرلقد

المسلم)دليلكتابهفي،أمينأحمدحسينالمدعووهو،المعاصرينالمسلمينالكتاب

عنوالاقتباسات،السطحيةوالنقولبالافزاءاتمشحونكتابوهو(الحزين

للأحاديثخضصهالذيالفصليكونويكاد،الفاسدةجولدتسيهرأراء

المجتمعتاريخفيالتبيئإلم!المنسوبةالأحاديث)دوربعنوانوهوالموضوعة

إليه.عزوأيدونما(محمدية)دراساتكنابعنبرمتهمنقولآالأسلامي(

إبراهيم.الفضلأبومحمدنجحقيقالقيسامرىءديوانبآخرالملحقالديوانروايةتحقيقانظر)1(

42العربذخاثرسللة

223صالنحويينطبقات:الزبيدي:انظر)2(

الفيسامرىءديوانبآخرالملحقالديوانروايةتحقيقانظر2377:الأرببلوغ:الألوعي)3(

42العربذخائرصللة.)براهيمالفضلأبومحمدبتحقيق

223صالنحريينطبقات:الزبيدي:انظر)ر(

2/77الأرببلوغ:الألوصي)ر(
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أقوالآينسبأنيتورعلمالبعضف!نهذا"وعك:يقولإليهفاستمع

أنبياءألسنةعلىأقوالآوكذاالتبيئ،إلىالجاهليةزمنفيتيلتذكيةأوحكيمة

هوإنمامظلومآ!أوظالمآأخاكإانصرفقولهالجديد.العهدفيأوالقديمالعهد

بيتتضمنهقدالخيرأبنواصيهامعقود"الخيل:وقوله،قديمعرلىمثل

(11)0.القيسلامرىء

)15(

تركهالمرءإسلامحسنمن9حديثأنفيزعمكلامهفيجولدتسيهريمفيى

المصادرأقدمإنويقولمحمد.الئبيئإلىن!شتإسلاميئأخلاقيئمبدأ"يعنيهلاما

وابن،اللهعبدوابنه،الخطاببنوعمر،لقمانمثل:آخرينإلمطالحديثهذاتعزو

والثافعي.العزيز،عبدبنوعمر،الحسينبنعليوييريا،الحسين

أمرين:عكالوقوفمنبدلاالكلامهذاعلىالتعليقفينشرعأنوقبل

.معناهبيانثم،الحديثتخريج

قال.هريرةأبيعنماجهوابنالترمذكنأخرجهالحديثأ-

ومالكأحمدلإماماوأخرجه.حسنوهو)الأذكار(:فيالنووي

.ثقاتوالطبرانيأحمدرجال:الهيثميقال.عليبنالحسنعنوالطبرافي

بنوعليذر،كأبيآخرينصحابةعنالأخرىالمصنفاتأصحابورواه

تحقيقهفيالألبافييقول)2(المغيرةبنهشامبنوالحارث،طالبأبي

وأحمد:مالكأخرجهالذيالحسينبنعليحديثعندالمصابيحلمشكاة

)3(
.أصحيحيث9

16صالحزينالمسلمدليل:أمينحسين))(

621!القديرفيض:المناويانظر)2(

الألبافي.بتحقيق9483-0484رقمحديثا3361؟المصابيحث!كاة:البريزي)و(
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شأنلافيماوالتطقلالفضولعدممعناهيعنيهلاماالمرءترك2-

تفويتآليسبهالجهلكانوما،عليهللاطلاعلهحاجةولا،بهللمرء

مانبيعنأصدرسواءالعقلاءعليهيتفقمماالمعنىوهذا.لمنفعة

نسمعهأنهالغريبمنلي!ولذاالدهماء،منواحدبهنطقأمفيلسوف

.مشاعحظأومثمتركإرثوكأنهالألسنةعكينثال

:نقولأنبقيهذاتبينواذا

هوالئبيئأإلىنميستإسلاقيأخلاقيمبدأالحديثهذاإن9:قولهأ-

وصفإذاأخلاتيمبدأأيلأننبوفي،حديثالكلامهذابأنظاهراعزاف

تستمدالتيوالأصولإسلاميةأصولمنمستمدأنهيعنيفهذا،إسلاميبأنه

والسنة.القرءانهيالأخلاقيةالمبادىءمنها

باب،الجامع)كتابالموطأفيمالكأخرجهلقمانإلىالمنسوبالكلام2-

بلغهأنهمالكوحدثني:الليثييحىبنيحىقال(والكذبالصدقفيجاءما

صدقلقمانفقال.الفضليريدون؟نرىمابكبلغما:للقمانقيلأنه

.البلاغاتمنترىكاوهذايعنينيلاماوترك،الأمانةوأداء،الحديث

بقوله:لهاويقدمالإسناد،مالكمنهايحذفالتيالأحاديثهيوالبلاغات

بلغني:كقولهالرسولالىالصحابيعنبلاغ:منهاضروبعلىوهي()بلغني

بنعامرعنبلغني:كقولهالتابعيعنوبلاغ!ه،تال:قالتعائشةأن

بنعمرأنبلغني:كقولهبلاغعنوبلاعقال،أنهأبيهعنوفاصأبيبنسعد

عنوبلاغ.يك!.اللهرسولأنبلغهأنهعمالهمنعاملإلىكتبالعزيزعبد

واسطةبلاالرسولعنوبلاع،العلمأهلبعضعنبلغني:كقولهمجاهيل

نأبلغني:كقولهعزوغيرمنوبلاعقال،!ك!اللهرسولأنبلغني:كقوله
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مالكالإمامساقهالذيلقمانوقول)1(،رزقهيستوفيحتىيموتلنأحدآ

هذالأنالنبوفي،الحديثمنهأخذالذيالأصلأنهعلىحجةبهتقوملابلاغآ

أنهعلىالدليلداقامةأوهاها،منهوالتحديدوجهعلىالبلاغاتمنالضرب

فيموغلالحكيملقمانتاريخلأنمستحيلآ،يكونيكادالحكيملقمانكلاممن

خبرهمنيصخولا،ومتناقضمختلطعنهخبرمنالمؤرخينعندوماالقدم

!وقد:الشوكافييقول.لابنهموعظتهفيالكريمالقرءانفيعنهوردماإلأ!شي

تتضفنوالتابعينالصحابةمنجماعةعنرواياقيالحديثأهلمنجماعةذكر

شيء،ذلكمنيكل!اللهرسولعنيصخولم.وحكمهلقمانمواعظمنكلماقي

نأوالعجيب..1)2(نقبلهحتىمنهابشيءلقمانإلىصحيحإسنادثبتولا

أصلأقائلهإلم!نسبتهتستحيلالذيالكلامهذامثلمنيجعلجولدتسيهر

لهأصللاالذيأوالمكذوببالمختققيحتجشأنهوهكذا.الرسوللحديث

وقبوله.صحتهعلىبهالعلمأهلاتفقالذيالمقبولالصحيحويرذ

"لا)3(:الخراجصاحبذكرهالذيالخطاببنعمرقولوأما3-

إلخ"..الأمينإلأخليلكمنواحتفظ،عدؤكواعتزليعنيكلافيماتعترض

المصطفىمدرسةفيتخرجالخطاببنوعمر.النبوةأثرمنأنهفيهيقالمافأقل

ذلكعنوفضلامعانيها.أوالئبيئأقوالمنشيءلسانهعلىينثالأنغروولا

أبوالقاضيرواهفقدمنقطعإسنادهلأنينفعلاهذاعمركلامعكالتعويلفإن

يسمعلموالزهريفذكره:عنهاللهرضيعمر:قال:قالالرهريعنيوسف

!الأعناقفيهاتتقطعمفازةعمروبينوبينهعمر،من

الأندلس.طبعة242248-والأسانيدالمعافيمنالموطأفيلماالتمهيدتجريدالبر:عدابنانظر1()

هـا035القدس

4024:القديرفتح:الثوكافي)2(

51صالخراج:يوسفأبو)3(
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الحسنبنمحمدموطأعننقلاعمربناللهعبدإلىعزاهالذيالقولوأما4-

الحياء(:فضلباب،الجامع)كتابالثبانيموطأفيجاءفقدذكر.كمافليس

:تاليك!،التبيئإلمطيرفعهالحسينبنعليعنشهابابنأخبرنا،مالكأخبرنا

بروايةالموطأفيوردكمافالحديث".يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسنإمن

اللهعبدعنوليسالحسينبنعليعنالليثييحىبنيحىبروايةوكذا،الشيباني

الحسين.ابنعلىموقوفاوليسالئبيئإلىمرفوعآوردوقدعمر،بن

فياليعقوبطعننقلهفقدالحسينبنعليالمطعزاهالذيالقولوأما5-

الكلامتركهالمرءبكمالالمعرفةإنعلي(:بن)الحسينإوقال:فيهوجاءتاريخه

أثرمنيخفىلاكماوهذاإ)1(،خلقهوحسنوصبرهمرائهوقلةيعنيهلافيما

بكلاممتأثرأالحسينبنعليفيكون.(المرء.إسلامحسن)منالتبيئحديث

الحديثهذانفسههوروىقدالحسينبنعليأنذلكيؤكدوالذيالتبيئ،

حديثأنالزعميكونوبذا.أعلاهرأيناهكماموطأهفيمالكأخرجهالذي

والتشويش.التشغيبإلأ،لهمعنىلاالحسينبنلعليكلامأصلهالتبيئ

الشافعيوالإمامالعزيزعبدبنعمرإلم!المعزوةالعباراتوأما6-

ذهبومنقائليها،علىأثرهمنإلأفليستالنبويالحديثمعنىوتتضقن

الدليل.فعليهالمذهبهذاغير

)11(

والجديدالقديمالعهدبكتابيالثبويالحديثتاثرشبهة

جولدتسيهر:يقول

القديمالعهدكتابمنعباراتوجذتنفسها"وبالطريقة

،":2يخرالتا:ليعقوبا(1)
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محمد!.أقوالبينطريقهاوالأناجيل

جاءبما"نكتفي:كلامهمنالموضعهذاعند)33(رقمالهامشفيويقول

إ،اللهمعرفةالحكمة"رأسوهو:،حديثأنهعكللمسعوديالذهبمروجفي

رقميليهالذيالهامشفيويقول(.)معرفةبلفظة)مخافة(لفظةفاستبدلت

وهوبكتابهألحقهالذيالذيلويعني.كتابنا"بآخرالملحقةالذيول"انظر)34(:

فيماعليهبالرذنكتفيبدورناونحنالجديد(،العهدوكتاب)الحديثبعنوان

عنكتابهبآخرألحقهالذيالفصلعلكلامناونرجئ،الموضوعهذافيجاء

لاحقة.مناسبةإلمطالنبويالحديثفيالجديدالعهدتأثير

،المسعوديكتابفيإلأالقهتم()المعرفةلفظةفيهتردلمإليهالمشارالحديثأ-

والمثلوالحكمةالحديثبينأحيانآيفزقلاوهو،حديثبكتابليسوهو

منجولدتسيهرإليهأحالالذيالبابذلكهذاعلمثاليوخيرالسائر،

لممماالكلاممنا!بهبدأما)ذكرهوعنوانأويحمل،الذهبمروجكتاب

بالجاحظالبابهذافيمتأثروالمسعودي(.الأناممنأحدعنقبلهلمجفظ

الله!رسولكلاممنفيهذكر(والتبيين)البيانكتابهفيفصلأعقدالذي

مماأحاادعاهولاأحديةتجولم،أعجميئفيشاركهولاعرب!،إليهيسبقهلمفا

فيهلاجاءالحديثروتالتيالآثاروكتبا(.سائرالمومثلآمستعملآسار

(.الله)معرفةمنبدلآ(الله)خشيةو)مخافة(،لفظ

15(-9)الإصحاحالأمثاللي!فيرفيوردتإليهاالمشارالقديمالعهدوآية-2

القذوسومعرفةالزب،مخافةالحكمة!بدءونضها:.القديمالعهدكتابمن

وضعاللةخاففمن،اللهمخافةالحكميمامنازليأؤذأنذلكومعنى((.فهم

المعرفيما.مدارجأؤليعلىرخقا

عنكلامناعندذلكإىمئاالإشارةسبقت03.ا-25:والتبيينالبيان:الجاحظانظر)1(

فراجعه..النبرفيوالحديثالجاحظ
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وغايتهاومنتهاها،الحكمةقفةأنمعناه"اللهمخافةالحكمة"رأسوحديث

فيه،ماوأهم،وأعلاهمقذمههيالعربلغةفيالثيءرأسلأناللهخشية

المعنى.فييسيرآاختلافآنلمحهناومن.خهضولاقاممالولاهوالذي

العربلغةفيبالرأسوالتعبير.يخفىلاك!االحكمةرأسغيرالحكمةفبدء

".الإسلامكلهالأمر"رأس:الترمذيحديثمعنىوهذا،مجازيتعبير

النبؤة،دلائلفيالبيهقيرواه"اللهمخافةالحكمة"رأس:حديث-3

فيالقضاعيورواهعامر،بنعقبةعنوالديلمي،الأمثالفيوالعسكري

ابنعنالإيمانشعبفيالبيهقيورواه،الجهنيخالدبنزيدعنمسنده

مرفوعآ.أنسعنوالقضاعيالطبرانيورواه،وضغفهموقوفأعتاس

منيصدرانفهماالأمثاليمفيرفيوردماوصخالحديثصخلاذا

المعنى.فييسيراختلافمنبينهمامامع،واحدةمشكاة

الجديدالعهدوكتابالحديث

موجودالموضوعهذافيلهبححثإلمطقارئهأحالجولدتسيهرأنذكرنا

محمدئة(.)دراساتكتابهمنالتانيالجزءبآخرالملحقةوالهوامشبالذيول

:عنوانتحت،2091سنة،53ولص!أ3ولول،أ(3!دفىس!3مجلةفين!يزبحثوأصله

"*س!،ولح3،كلعأ!ول()أحث!حل!)حولحولمحأ،لأ4عح4!+أأأهول13أمحأممللا!4ح1513،كه".

(.الحديثكتبفيالجديدالعهدكتابمنإنجيلية)عناصر

نأدونالنبويةالأحاديثمنعددآجولدتسيهريسوقالملحقهذاوفي

فيه،أثرتالتيالإنجيليةالعباراتهيماولا،بالإنجيلتأثرتكيفلنايذكر

ونقصر،ورائهمنطاثللاالذيالكلامهدرمنف!نهاصفحآعنهانضربوهذه

:الموضوعبصلبيتصلماقولهمنونسوقفيه،جاءماأهمعلىالقوذ

جولدتسيهر:يقول*
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1(

2(

منهيتعفتمانيمكندينآباعتبارهاالمسيحيةإلم!الإسلامنظرلقد9

منها،الاقتباسعنالترفعإلىيدعوماثمةوليسالأشياء،بعف!

كتبفيالمبكرةوالعناصر.انفسهمالمسلمونالفقهاءيعزفوبذلك

مؤسسواقتبسكيفتبينالتيالأمثلةمنهائلةثروةتمنحناالحديث

إلم!هنانلقحلاونحن.المسيحتةمنسريعوبشكلالأوائلالإسلام

الأولمط،الإسلامعهودفيظهرتالتيالغامضةالاقتباساتتلك

اتصالاتخلالمنومحتواهالدينيالشكلبناءفيساهمتوالتي

ذويمنالنصارىمنأسلممنومع،مسيحيينرهبانمعشفهية

إنجيلية،واساطير،فنيةعباراتفيذلكتمثلوقد.المحدودةالثقافة

محذد،شكلفيتوجدالتيالاقتباساتتلكنعنيولكنناجزا،وهلئم

أ.المقذسةالمسيحيةبالنصوصالمعرفةفيواسعآ،يكنلمولو

كلامه:منموضعينفيهناعليهوالرذ

ولص!!،4اءس!رز"أمهالأمثلةمنهائلةثروةتمنحناالحديثكتبإنقوله

كبيرةمبالغةفيهالحديثفيالمسيحيةالعناصرتأثيرتثبتالتيحاهولء*ح3

بأمئلةيأتيأنعنعجزأنهوحسبهافزاء.محضذلكيكنلمإذاجذآ،

بعضهاأخرىنصوصيىإلىفانصرف،النبويةالأحاديثمنمقنعةصريحة

بصلة.الحديثإلمطيمتلا

لم،الإنجيلمنالاقتباسبهذااعزفواأنفسهمالمسلمينالفقهاءإنقوله

ابنيستشهد:بالقولالهامشفيواكتفى،كلامهفيواحدآدليلآعليهيسق

فيالمهتديالداريتميمبدورتعزفقديمةبمرجعيات372(:)1حجر

محمد.عندبالآخرةالمتعلقةالمفاهيمتكوين

وقد(،)الإصابةكتابهيريدأنهوالأرجححجر،ابنكتاتلنايسثملموهو
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التبيئ!وذكرفأسلمالمدينةوقدمنصرانيآ"كان:الداريتميمترجمةفيفيهجاء

منذلكوعذالمنبرعلىبذلكعنه!هالئبيئفحذثوالدجالالجساسةقصة

ابنوقال.صحبةولهمانعيموأخوههوتسعسنةأسلم:السكنابنقال.مناقبه

!أ.الئبيئمعوغزاالمدينةقدم:إسحاق

كانالداريتميمكونالنبويالحديثفيالمسيحيبالتأثيريريدولعله

فيمسلمأخرجهالذيالجساسةحديثيقصدهالذيوالحديث.فأسلمنصرانتآ

منأيضآوأخرجه،الج!اسةقصةباب،الساعةوأشراطالفتن)كتابصحيحه

نأوفيهمسندهفيوأحمد،سننهمفيماجهوابنوالترمذيداود،أبوالسننأهل

فجنحوا،الموجبهمفلعبت،سفينةفيأهلهمنرجلآثلاثينمعخرجالداريتميما

إلىأرشدتهمالتيوهي،الجساسةهيالشعر،غزيرمخلوقآفيهاقابلوا،جزيرةإلمط

وأنه،الأميالتبيئظهورعنسألهمبالأصفاد،مقتدعظيممخلوقفيهكه!

وأعاد،فصذقهيب!للنبيئالقصةهذهتميمفحكى.بالخروجلهيؤذنأنأوشك

فيالمسيحيةتأثيرعلىيدذماالخبرهذافيوليسبالمسجد.المنبرفوقمنحكايتها

فيالدتجالبخروجحدثهموأنسبقالتبيئأنإلم!يشيرنفسهالخبرلأنالحديث

قوله،يؤئدماالمسلمونمنهيسمغانفسزه،تميممنيسمعهأنقبل،الزمانآخر

دمان"،الذخاليغنحذثتكماللإيؤاققخديثآإخذثييتميما:إنلهمقالولذا

التأييد.هذاعنغنىفي-!ي!مكان

الحديثتأثررأيهفيتثبتالتيالأمثلةبعضجولدتسيهرساقء

وهي:،إنجيليةبعناصر

1(.)2:يوحناإنجيلفيجاءبمامتأثرع!الئبيئيدفيبينمنالماءنبعحديث)1(-

فيجاءبمامتأثربظلهالقيامةيوماللهيظلهمالذينالسبعة-حديث)2(

3(..)6:متىإنجيل
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متىإنجيلمنمقتبس"خفكماللةوشلوا،خفهمإليهم"أذواحديث-)ر(

:22(.)21

ائقشايهيندخققاقنغافةقكانالجتيماتابغلىاقفتحديث-)4(

3(.)5:متىإنجلمنمقتبس".مخبوشونالجدؤاضخاب

16(.:)15متىإنجيلمنمقتبس"كالحمامبلهآكونوا9حديث-)5(

إلأالطعاميصلحلا،الطعامفيكالملحأمتيفيأصحاو"مثلحديث)6(.-

13(.)5:متىإنجيلمنمقتبس"بالملح

مقتبس!عينهفيالجذعوينسىأخيهعينفيالقذىأحدكميبصر9حديث-)7(

5(.)7:متىانجيلمن

منمقتبسالجوهر"الخنازيركمقلدأهلهغيرعندالعلمإواضعحديث)8(.-

6(.)7:متىإنجيل

بالترتيب:المواضعهذهعكرذناذاهووها

-!رالتبيئانانيىإغن:البخاريولفظالشيخانأخرجهالأؤل،الحديث

أضابغاقؤضغقاءمن4لثييخييمازخزاحبقدعقأينقاءمنب!تاءدغاؤشفم

أس!:قاذأضابجيما.تينمنتئبعائماءإلم!انظرقخغفت:انس!ييما.قاذ

يزعمالذيالإنجيلوخبر."الثمايينإق!الئتئجينتئنقاتؤضآقنقخرزث

إنجيلفيوردفقد،الصحيحالنبويالحديثهذامصدرأنهجولدتسيهر

وتما،العرسالىوتلاميذهيسوعأيضآعي3"و:ذلكونضا(.)2:يرحنا

ولكمالي:يسوعلهاقالخمر.لهمليسلهيسوعأمقالتالخمر،فرغمق

فافعلوه.لكمقالمهما:للخذايمأفهقالتبعا.ساعتيتأقيلم،امرأةيا

تشعاليهود،تطهيرحسبهناكموضوعةحجارةمنأجرانستةوكانت

إلىفملأوهاماء،الأجراناملأوايسوعلهمقال.ثلاثةأوجمطزيننواحدكل
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ذاقفلمافقذموا.المتكأ،رئي!إلىوقذموا،الآناستقوالهمقالثم.فوق

.أ..هيأينمنيعلميكنولمخمرآ،اثتحؤلالماءالمتكأرئي!

ء!د!،أصابعهبينمنالماءنبععنالأؤل،نحتلفانالخبرينأنالواضحمن

أرادواالمسلمينكونفييكمنالتأثيرأنيظنكاندماذاخمرآ.الماءتحويلوالثاني

يعطلأنعكقادراللهف!ن،المسيحمعجزةمثلمعجزةلنبيهميجعلواأن

كرامةفتكونوالرسلالأنبياءدونهمممنخلقهمنيشاءلمنويبدلهاالنواميس

كمحمد!ك!.بنبيئفكيفلهم،

،عادلإمائم:ظفهالأظللايومبظلهاللهئظقهم"سبعة:الثافيالحديث

تعلملاحتىفأخفاهابصدقيماتصذقورجل...اللهعبادةفينشأوشاب

أنهجولدتسيهريزعمالذيوالخبى.عليهمتفقأيمينهصنعتماشماله

ونضه:3(،)6:متىانجيلفيوردفقد،ال!نبويالحديثهذامصدر

".يمينكتفعلماشمالكتقزففلاصدقةصنعتفمتىأنتأوأفا

فيمشتركةقواسمعلىسيقعالدهورمزعلىالإنسافيالزاثفيينظرمن

.المكانفيولاالزمانفيلابينهالارابطأنهمع،الأخلاقومكارمالأدب

فيذلكنجد.السابقمنأخذهااللاحقأنيزعمأنالمرءبمقدوروليس

منوكثيرالجطباء.وخطبالحكماءجكيمفينجدهالسواء.علىوالنثرالشعر

الإنسافيالزاثفينظاثرلهنجدالحكمةمجرىيجريالذيالضربهذا

)نجيلفيالموجودةوالعبارةالصحيحالنبويالحديثبينوالتوافق.القديم

الإنجيلوعبارةالحديثمضمونأنفيهيقالماوأقل،النوعهذامنهيمتى

ذلكمنمتىعبارةتكونأنالمستبعدمنوليس،واحدةمشكا؟منيصدر

يأتيأنالأذلكبعديبقىولا.الإنجيلمنالتحريفينلهلمالذيالقدر

الظن.يتعدةلاف!نهوغلا،الاقتباسهذاعلالقاطعبالدليلجولدتسيهر
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صصء4،
تئيهروتهاؤاموزاأثزةتغديشزؤن"إتجئم:كل!!قال:الظلثالحديث

".خقكماللةؤشلواخقهئمإتيهثمأدواقاذاللةزشوذتاتأكرتاقماقالوا

لهم"فقال:وفيه21(،)22:متىإنجيلمنمقتبسأنهجولدتسيهريزعم

لثهإ.لثهومالقيصر،لقيصرماأعطوا

الئبيئ:قولباب،)كتابهالفتنالبخارياللفظبهذاأخرجهالحديث

مسلموأخرجهمسعود،بناللهعبدمسندفيوأحمد(،أثرةبعديسترون

اللة!زشولىداقاذ:بلفظالخلفاء(ببيعةالوفاءوجوبباب،الإمارة)كتاب

أذزكقنتأمركي!اللةزشوذتاقائوا:تئيهروتهاؤافورأئزةتغديشتكونإئها

تكمإ.الدياللةؤت!ألونغقيكئمالديائحقتؤدونقاذدلكمتا

مماذلكوليس،الإنجيليةالعبارةمعنىعنكلتآيختلفالحديثومعنى

يؤديأنالمسلمعلىينبغيالفتنعندأنه:الحديثومراد.المتأملعليخفى

وعدم،الطاعةوهو،عنقهفيشرعيئحقمنلهمماالأمروولاةللأمراء

والخروج،إليهمالزكاةوأداءبواحآ،كفرآاظهروايكونواأنإلأعليهمالخروج

الفتن.والدمارحصا؟الموتلأن،شرعيمطلبالفتنوتجنبالجهاد.فيمعهم

عنهميمنعبأناللهإلىيبتهلواأناي"،حقكمالله"وسلوا:عقحتولهومعنى

منحقوقهمإلىالوصولفييوفقهموأن،ولاتهمحالمنيصلخوأنالبلاء،

جلبعلىالمفسدةدرءقبيلمنوهذاتذر.ولاتبقيلاالتيالفتنإثارةغير

العملي.الواقعيؤيدهالفهموهذا.المصلحة

عنالدينلفصلالسياسيالمفهومعنيخرجلاالإنجيليةالعبارةومعنى

الدنيوية.الشؤونعنالكنيسةلإبعادعمليأترجتمالذيالمفهوموهو،الدولة

وأ،ودولةدينالإسلامأنيرىالذيالإسلاميالمفهوممعتمامآيتناقضوهذا

الدولة.منهدينبالأصح
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دخققاقنغافةقكانالجئيماتابغلىإففث!ن!قوله:الرابعالحديث

ذلكإلىويضيف.عليهمتفقمخبوشونأالجذؤأضخابائمشاجمين

ونصه:الفقر(،فضلباب،الرقاق)كتابالبخاريأخرجهآخرحديثآ

قذافيز؟دكقاتجالسيجمتذةلزجلققاذلمج!اللةزشوليغلىزجلقز9

نآشقغؤإنيئكخأنخالتإنخيركبؤاللةقذا:الئاسأشزافيمنرجلققاذ

-لمجبقااللةزشولىتاققاذآخرزجلقرثتميك!اللةزشولىق!كتقاذيمثمفغ

نإخيريقذاالم!يمينفقزاءمنزجلقذااللةزشولآتاققاذ:قذافيزأيك

ققاذيموييماي!قغلاأنقاذقإنيشقغلاآنشقغؤإنينكخلاآنخال!ت

آخرحديثآوأضافقذا"،مثلالأزضيىفيصمنخئرقذا!اللةزشولى

منه(،شزبعدهالذيإلأزمانيأتيلاباب،الفتن)كتابأيضآالبخاريأخرجه

الأيخز؟أ.فيغازرةالذشآفيكاليمتؤإرث!ك!:قولهوهو

متىإنجيلفيموضعينمنمقتبسةالأحاديثهذهأنجولدتسيهرويزعم

"طوبى:متىإنجيلمنالأؤلالموضعفيجاء-7(.2)9:ومتى3()5:

منهالثانيالموضعفيوجاءأ،السمواتملكوتلهملأن،بالروحللمساكين

رأىفلما،فرافيعكمطروحآإليههـدمذمونهمفلوج"وإذا7(:-92:)إصحاح

الكتبيمامنقولمد!اذا.،خطاياكلكمغفورب!.يابنيئثق:للمفلوجقال،إيمانهمبسوغ

الشزفيتفكرونلماذا:فقالأفكارهميسوعفغيتميجذف!،هذاأنفسهمفيقالواقد

ولكن.وأمشقم:يقالأنام،خطاياكلكمغفورةيقاذأنأيسرأيما.قلوبكمفي

قالحيمئد.الخطايايغفرأنالأرضيىعلسلطانآالإنسانلابنأنتعلموالكي

إ.بيتهالىومف!فقام.بيتكإلىواذهبفراشكاحملقم:للمفلوج

إكرامهووالمسيحيةالإسلاميةالنصوصهذهبينالوحيدالمشتركوالقاسم

بالفكرتأثرهذافهلالآخر؟.جنيمافيعاليةاللهعندمنزلةدانزالهمالفقراء

معاكساتجاهفيالنبويالحديثتتجةأقمنلابذالتأثرهذالتفيوهل؟المسيحي
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وهلمثلأ؟.الجنيمامنويحرمهمالفقراءقدرمنفيحط،الانجيلإليهيدعولما

منالرذائلونبذ،بالفضائلاحترامإن؟.فقطالمسيحيةعلىمقصورةالرحمةكانت

عليه،والحنؤالفقيىعلىوالعطف،السوئةالعقولعليهاتتفقالتيالمطلقةالقيم

الفضائل.منالآخرةفينعييممنسيلقاهلماالدنيافيالصبرعلوحثه

أنهوزعمهأيخطنتكاللهوأقل،كالحمامبفهآكونوا9:الخامسالحديث

وسطفيكغنمأرسلكمأنا"ها:وفيه16(،:)15متى)نجيلمنمقتبس

."كالحماموبشطاء،كالحياتحكماءفكونوا.ذئاب

يذكرولم،الصحابةبعضقولمنهوالحديثأنالىجولدتسيهرأشار

حيثللجاحظالحيوانكتابفيوجدناهوقدالأثر.هذاعنهنقلالذيالمصدر

الكلاموعند،وخرقهالحمامعنالكلامعند.كتابهمنمواضعثلاثةفيذكره

هو:الجاحظونمقوالخبر.الشعرمنلنوادرذكرهوعندالدفي،معرفةعن

منهمالزجلكانولقدكالحمامبفهآكونوا:يقولون!النبيئأصحا!)كان

يطثتكأ.اللهأقل:يقوللصاحبهيدعو

بعضكلاممن-صخ-إنهوبل!،الئبيكلايممنليسإذنفهذا

صحابما.عنيصدرلافاييماالكلاتمهذاأنوأحسبيسفوا.ولم،الصحابة

الخطاببنلعمركلامآالخبرلهذاسوقهبعد-الخبرراوي-الجاحأنقلوتد

نا:لهقيلحين!ه،عمزقوذيخالف"وهذا:فيهفجاء،القولهذافيهينتقد

ا.فيهيقغأنأنجذرذلك:قالالئز،يعرفلافلانآ

أبله،أخرقكانفيمنالمثلبالحمامتضربالعربأنجولدتسيهروفات

الغصنإلىجاءتربماأنهاوذلكعشها،تحكململأنها.حمامةمنأخرقفقالوا:

فبيضهاوتجيء.الريحبهتذهبالذيالموضعفيعشهاعل!فتبنيالشجرةمن

جاهليشعيرفيالمعنىهذاوردوقد.يسلممماأكثرمنهينكسروماشيء،أضيع
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فيه:يقول،الأبرصبنلعبيد

الحمامةببيضتهاعييتكمابأمرهمعيوا

ث!امهمنوآخرنشممنعودينلهاجعلت

بعبار؟لا،الجاهليالمأثوربهذايكونأنفالأولمطتأثرمنلابذكانفإذا

متى.إنجيلفيموجودة

يصلحلا،الطعامفيكالملحأمتيفيأصحابب"مثل:السادسالحديث

13(،)5:متىإنجيلمنمقتبسأنهجولدتسيهريزعم"بالملحإلأالطعام

يمقح.فبماذاالملحفسدإنولكن.الأرضملحأنتم":يقولالذي

إ.الئاسمنويداس!خارجأ،يطزخلأنإلألشيءبعدتضلحلا

ورواه،مسندهقيالقضاعيالشهاباللفظبهذافأخرجهالحديثفأفا

خطبةفي،اللفظهذابغيرالأنصار(مناقبباب،المناقب)كتابالبخاري

الاع!نضارؤتقلتكثرونالئاسق!نالئاسائهاتغا"أقا:فيهاجاء!هللنبي

تتقعاأؤآخذايي!تضزافزامئكئمؤلمنققنالطغايمفيكايخفحتكونواخئى

ملحأوالأرضبملحوالتعبير".مممي!يئهمغنؤتتخاؤزلمخ!ي!يهثممنقفتقتل

يستغنىلاالذيالعظيمالرجليصفونفكانوا،العربكلامفيشائعالطعام

إ،للطعامكالملحللكلام"النحو:ويقولونالأرضيىإ،مفح"هو:فيقولونعنه،

تأثيربفعلنشأتالتعابيرهذهفهلالأرضيى".جمفحهاشمبنو9:ويقولون

موجودةآنفأقلناكماالأدبيةالتعابيرلأنأحمقإلأيقولهلاكلامهذا؟الإنجيل

الاستعارةإثباتوششحيل،بعضهمعلىمقصورةوليستالشعوبجميععند

جولدتسيهر.يزعمهاالتي

فيالجذعوينسىأخيهعينفيالقذىأحدكم"يبصر:السابعالحديث

جاءالذي5(،)7:متىإنجيلمنمقتبسأنهجولدتسيهريزعمأعينه
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فلاعينيكفيالتيالخشبةوأما،أخيكعينفيالقذىتنظر!ولماذا:فيه

وها،عينيكمنالقذىأخرجدعنيلأخيكتقولكيفاملها،تفطن

إ.عينيكفيالخشبة

أبيوابن،مسندهفيالقضاعىالشهابرواهالمذكورباللفظوالحديث

.هريرةأببعنالغيبةذمرسالةفيالدنيا

،العربأمثالمنمثلهوبلنبوئآ،حديثآليسهذاأنوالأرجح

لسببين:

عكشهرته:والثاني.والمشهورةالمعتبرةالسننكتبفييرولم:الأؤل

والنثر.الشعرفيالأمثلةمجرىوجريانهالألسنة

الرياشي:أنشد

تلوممنككانفيماالنفسهلخليقتيفياللائميأيهاألا

عظيموهوعينيكقذىوتنسىالقذىصاحبكعينفيترىفكيف

إسماعيل:بنالوضاحوأنشد

السلاقطعكمافاقطعنيشئتفإنرسالةجمنيالحجاجمبلغمن

القذىعينيفيأبصرتأنوتعجبمعرضآالجذععينكفيأرىف!ني

الشجرية:الأماليفيجاء

وهوالقدرمنيفرالمرء:ثلاثعندعجبيانتهىالعاصبنعمروقال9

يعيبه،لاالجذععينهفيويكونفيعيبهاالقذىأخيهعينفييرىوالرجل،لاقيه

".نفسهيقومفلاالصفرنفسهفيويكونجهدهفيقومالصغردابتهفييكونوالرجل

الحمدونية:التذكرةفيوجاء

عينك،فيالجذععنوتعمىأخيكعينفيالقذاةتبصر:أمثالهم"ومن
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نأ:فمنها،مختلفةبألفاظالمثلهذارويوقد.حلقكقيالمعترضالجذعوتدع

الآخر:لهفقال،وعابهآخرقاولإنهثم،حربفيصحي!تأبوهكانرجلآ

".أبيهاستفيمعترضأالجذعيرىولاأخيهعينفيالقذاةيرىأحدكم

الجوهرأالخنازيركمقلدأهلهغيرعندالعلمإواضع:الثامنالحديث

تعطوا"لاوهو:6(،)7:متىإنجيلمنمقتبسأنهجولدتسيهريزعم

تاوسهايئلاالخنازيرقذامززكم3تطزحواولا.للكلابالقذسق

سننهفيماجةابنرواهالمذكوروالحديثإ.فتقزقكموتلتفتبأرجيها

ونضه:(.العلمطلبعلىوالحثالعلماءقضلباب،العلم)كتاب

كمقلدأهلهغيرعندالعلمواضع،مسلمكلعكفريضةالعلمإطلب

المتن.بهذاضعيفحديثوهو"والذهبواللؤلؤ،الجوهر،الخنازير

كلعلىفريضةالعلمطلبةيك!:قولهوهوأؤلهالأمنهيصخولا

بلفظ:أنسعنالموضوعاتفيالجوزيابنرواهوقدأ)1(.مسلم

بهتفرد:الدارقطني"قال:ويقولالخنازيرأ،أعناقفيالدرتعلقواألا

قال.بهالمتهموهوقلت(:الجوزيابن)أيالمصنفقال.عقبةبنيحيى

عدقي؟ابنوقال.بثقةليس:النسائيوقال.بشئليس:معينبنيحى

عنالموضوعاتيروى:حبانابنوقال.عليهيتابعلايرويهماعامة

الكلامهذاأنعندناوالراجحبحاذ)2(.بهالاحتجاجيجوزلاالاثبات

فقهاءمنالتابعينبعضكلاممنهوو)نمايق!الئبيئكلاممنليس

حليةصاحبالأعمشعنالكلامهذارويوقدومحذثين،وحكماء

.وغيرهلأولياءا

ف!نه.01العلمإوواضعقولهدون)صحيحكهـ(::)1ماجهابنسنن!حيحفيا،لبافييقول)1(

.جذأ،ضعيف

232ا:الموضوعات:الجوزيابن)2(
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مسيحيتعبير،الخصوصوجهوعلى،"وهناكجولدتسيهر:يقول"

بالته.أو،اللهفيالعملفكرةوهوالإسلاميةالكتبإلمطبعمقتغلغل

الله.سبيلفيبأنهاالتعبيراتتلكيفسرونالمسلمونالحديثوشزاح

الآتية:الأحاديثتلكومن

".اللهفيتحابا!ورجلان-

ظتن،فيأظلهماليوم،بجلاليالمتحابونأين:القيامةيوميقولالله"إن-

ظلي".الأظللايوم

".اللهفياثخآعجحشبناللهأعبد-

فييكقمبمنأعلموالله،اللهسبيلفيأحايكقملابيدهنفسي"والذي-

المسك!ريحوالريح،الدتملونواللونالقيامةيومجاءالأسبيله

ورسولهالله:فقال3أوثقالإيمانعراايذزأبا"ياذز:لأببيك!قال-

!.اللهفيوالبغض،اللهفيوالحب،اللهفيالموالاة:فقال،أعلم

الله،فيونتذاكر،اللهفي،نتجالس:العابدينزينالحسينبنعلييقول-

!.اللهفيونتزاور

بكآنا،إليكليسوالشز،يديكفيكقهوالخير،وسعديك"لبئك-

فإننأ".

اللهفيالحبفكرةيقصرحينالأولم!المزة:مزتينيخطيءهناوهو

تأتيأنويستنكر،الإسلامعلىذلكوششكثرالمسيحئةعلىالثهفيوالبغض

حينالثانيةوالمزةالرذ.يستدعيلاوهذا،المعنىهذاتتضمننبوتةأحاديث

.الرجالبأقوالالنبويةالأحاديثيخلط
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القصناصوأحاديثجولدتسيهر

تعزضهفيوهو.الحديثوضعفيالقضاصلدورجولدتسيهريتعزض

كتابهفيالجوزيابنأمثالمنالمسلمونالعلماءذكرهمايتجاوزلمهذا

أحاديثمنالخواص)تحذيركتابهفيوالسيوطي(،واثذكرون)القضاص

أحاديثأنمنهايفهمقدبطريقةكلامهساقجولدتسيهرأنغيىالقضاص(.

ولمعنها،غفليمافيالنقدوأهل،النبويالحديثجوامعإلىتسللتقدالقضاص

القصصلناأظهزكما.كلامهفيالباطلهووهذا،الصحيحوبينبينهايمئزوا

منالنحوهذاعلىالأمروليسالإسلاميئ،المجتمعأصابتلعنةوالقضاض!

وهيعنها،غنىلاإرشاديةوظيفةوالقضاصفالقصصوالتهؤر.المبالغة

جعلوقد.مذمومأيكونوقدمحمودأيكونقدفالقم!.وتعليمهاالعافةوعظ

وفضلأوالمذكرون()1(.)القضاصكتابهفيوضوابطأصولآلهالجوزيابن

وتلك،عامةأحاديثتحويالتيالقضاصيىحكاياتبينيخلطفهوذلكعن

فيبقاص!بردبنبشارمز:قولهذلكومثال،موضوعةأحاديثتحويالتي

وشعبانرجبصامأمن!ب!ر:التبيئقوذقصصهفييحكيفسمعه،المدينة

كتابعنجولدتسيهرنقلهالخبروهذاالجنيما"،فيقصرآاللهلهبنىورمضان

صام"منالقاص!:قولأنالأغانيفييردلمحيثظاهر،تحريفوفيه،الأغاني

مز:الأغافيفيوالذيجولدتسيهر.يزعمكمانبوفيحديثهوإلخ"..رجب

إلخ...وشعبانرجبصاممن:قضصهفييقولفسمعهبالمدينةبقاصبشار

يؤؤلجولدتسيهرأنكما.نبوكببحديمثيحذثالقاصأننرىكمافيهوليس

اللغةأصحابأقزهمابذلكمخالفألهواهاللغةفيطؤع،لهيحلوكماالأخباز

.1،2،37،الأبوابراجع.والمذكرونالقصاصكتاب:الجوزيابن1()
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منوهوالأثير،ابنأنقولههذاومثل.أحكاممنلهيروقبماليخرج،انفسهم

ابنوعبارة.المشعبذينمنزلةفيالقضاصيذكرالهجرقي،السادسالقرنعلماء

الأثير:ابنيقول.المعنىهذاتحتمللاالأثير

الخشاببابنالمعروفأحمدبناللهعبدمحمدأبيالشيخعن"وبلغني

علىيقفماكثيرآكانانهفقيل،وغيرهالعربيةعلمفيإمامآوكان،البغدادفي

نأالعربئةبقواعدإلمامأدنىلهمنيفهتمولا)1(،والمشعبذينالقضاصيىجقتي

المشعبذينقغطف.العبارةهذهفيواحدةمنزلةينزلانوالمشعبذينالقصاص

المعطوفبينالجمعمطلقتفيدالعطفوواو،المغايرةيفيدالقضاصعل

الفعل.فياشتركاص!انواحد؟منزليمافيأنهماذلكيعنيولا.عليهوالمعطوف

منزل!فيأنهمايعنيولاالحضور،فياشتراكهمايعنيوكافرمسلمحضر:فقولك

حطهووذلككالكافر.المسلميكونبحيثفيها،يستويانواحد؟

العربئة.منجولدتسيهر

يتعفقصفحاتهنصفوتستغرقالفصلبهااغرقالتيالنصوصقإن

فيهاوليس،الارتزاقفيوأساليبهمالقضاصعنعامةبحكاياتمعظمها

جولدتسيهراقتبسهمماعامسياقيفيوردماإلأالشريفبالحديثيتصلما

ألسنةعلىتنثالالتيالموضوعاتمنحذرواالذينالمسلمينالعلماءمننفسه

نقلفيوالتحزيالذقةيراعونلاممنالوغاظكتبفيوتجريالقضاص،

اختلقهواحدحديثوجودعلىيبرهنأنجولدتسيهريستطعولمالأخبار.

الكبيرللجهدإلىذلكوماصحيحآ،ؤعذالحديثكتبإلىدخلالقضاص

ونقدته.الحديثأهلجهةمنالمبذول

84ا:السائرالمثلالأثير:ابن)1(
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)131

وائعفرون:النبويالحديث

منآخزصنفآالفصلهذامنالمبحثهذافيجولدتسيهريعالج

أنهمبعضهمزعمحتىجمتئا،الكبرمنبلغواالذيناثعمرونوهم،الدتجالين

جولدتسيهر:يقول.الئبيئصحابةمن

فصولأحدإلىينتمونوهؤلاءالمعفرين،عنالكلامهناوسشناول9

المغامرونهؤلاءروىحيث،النبويللحديثالداخليالتاريخ

الحديثوضعفكانبالئبيئ،المباشرالاتصالطريقعننبويةأحاديث

أسانيديبتكرواأنغيرهمعلىإذ.غيرهمعندمنهأيسرهؤلاءعند

وبذلكالئبيئ،صحابةمنأنهمالمعمرونهؤلاءويزعم.بالتبيئتوصلهم

النقدمنتخواوبهذا.بهتربطهمأسانيداختراعإلمطحاجةفييكونوالم

!.الصحبةادعائهمفيالئاسثقةلكسبهممحظوظينكانواحيث

بنزهير:مثلالمعفرين،هؤلاءبعضعنيتحدثجولدتسيهرشرعثم

بنومنصور،الخطاببنوعثمان،شريةبنوعبيد،الضمةبنو؟ريدجئاب،

،الحارثبنوجبيرالهند،ملكوصباتك،اتومينسطوربنوجعفر،حزام

.الهندياللهعبدبنورتن،الماردينيمحمودبنوربيع

وتفات:جولدتسبهرمعهناولنا

ناهزتوقدالعمر،بطوليعرفواممنبعضسيرالأخبارأهلذكرلقد-ا

السبعمائة،جاوزبعضهمأنزجمتموقد.والثلاثمائةالماثتينبعضهمأعمار

يجيزهوالذي.ذلكيكدثالواقعلأنيصخ،لاباطلأكثرهاأخباروهذه

وقدعامآ،وخمسينمائةالمرءبلوغبثبوتهالمقطوعوهوويصذقهالواقع
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مثلروواالذينأنف!يمهمالأخباروأهلا(.قليلاينقصأوذلكعلىيزيد

فتارة،روايةمنأكثرأولئكمنالواحدعمرفييذكرونالسيرهذه

جاوزأنهالثالثةوفي،المائتينجاوزأنهأخرىوفي،المائةجاوزأنهيقولون

كانصيفيبنأكتممثلآفهذا.المعفرينأعمارأكثرفيوهكذا،الثلاثمائة

نحوعاشإنهقيل.إسلامهفيواختي!،الإسلاموأدرك،المعقرينمن

فيذلكوردكما،سنةوتسعينمائةعاشبل:وقيل،سنةوثلاثينثلاثمائة

)2(،ص،55
كتابفيالنظرويكفي.الئصديقإلىالأقرلبوهو،لهينسبيمعير

)3(.قلناهماحقيقةلمعرفةالسجستانيحاتملأبيالمعقرين

ومن.الجاهليةفينحبهقف!منومنهم،الإسلامأدركقناثعفرينومن

يثبتلممنهمأسلمومنكافرآ.ماتقنومنهمأسلتمقنمنهم:الإسلامأدرك

الئبيئ.عناحاديثروواأنهم

الثالثالقسموخضص،أقسامأربعةفيالصحابةحجرابنرتبوقد

أنهمقطخبرفييردولموالإسلامالجاهلئةأدركواالذينللمخضرمينفيها

ليسواوهؤلاءلا.أمحياتهفيأسلمواسواء،رأوهولاض!بانبياجتمعوا

فيبعضهمذكرقدبعضهمكانوإن.بالحديثالعلمأهلمن(باتفاقأصحابه

لتلكلمقاربتهمإلأيذكروهملمبأنهمأفصحوافقد،الصحابةمعرفةكتب

أهلها)4(.منأنههملاالطبقة

ومنبلادنافيعرفناوقدوالخم!ين،المائةبلغواالذينالروسبلادمنمعئرينعنسمفا)1(

المائة.علىننفمنأهلنا

.112ا:الاصابةحجر:ابن)2(

او،الموضوعبهذاغنيتالتيالكتبأسبقمنهـ(256)تحاتملأو()المعمرونكتابئعد)3(

محققأطبعهأعدثم18،يوسنةجولدتسيهربنثرهاعتنىوقد،المعمريناصماءفيهيستوعب

الحلبي.الابمالعيسىالعربيةالكتبإجاءداربنثرهوقامت6191،شةعامرالمنعمعدبعناية

.6ا:الإصابةحجر:ابن)4(
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المعضرينهؤلاءأنجولدتسيهرلكلاممعنىلاآنهيتضحهناومن

كتابه.فيفصلأاو،النبوقيالحديثتاريخفيحلقةيشكلون

اذعواالذينالمتأخرينوأولئكالمعفرينمنالمتقذمينبينخلطإنهثم

ظاهر.هذينبينوالفرق.بعدهاوماالسادسةالمائةفيظهرواممنالصحبة

يروواولم،غيرهمبهاوصفهموان،لأنفسهمالضحبةيزعموالمفالمتقدمون

أنف!هم،إلأأحابهايصفهمولمالصحبةاذعواوالمتأخرون.التبيئعنالحديث

عنه.ورواالتبيئمنسمعواأنهمواذعوا

الصحبةدعواهمبطلانعلىالعلمأهلإجماعمعالمتأخرونوهؤلاء

تئمأنبعدالأالوجودإلمطتخرجلمالمكذوبةمروياتهمف!نالئبيئ،عنوالزواية

أثر،أدنىلهايبقولمواضمحقتتلاشتولذلك،قرونببضعةالتدوين

فسادها.علىدليلأذلكوحسب

النقدمننجتالصحبةمذعيمنالطائفةهذهأنجولدتسيهرؤزغم-2

لترىالصحابةوتراجمالرجالكتبإلىالرجوعويكفيفاسا،زعم

نعتهمعنفضلآالتاس،هؤلاءدعاوىلهتعزضتالذيالنقدمبلغ

لافتراء.وابالدجل

كالأغافيالأخباركتاوفييردلمجئاببنكزهيرذكرهمالذينالمعقرون-3

عنفضلآ،الاسلامأدركأنهحاتميأبيالمعقرينوكتابله،ترجمالذي

صحابيا!1(.يكونأن

مننحوآالضمةبندريد)عاش:حاتمأبوقال.الضمةبنريد3وكذلك

يوموقيل،يسلمولمالإسلاموأدرك،عينيهعنحاجباهسقطحتىسنةمائتي

أربعمائةعاض:قيل21.65:الأغافي:الأصفهافي-31.36الابقالمصدرال!جتافما:أبوحاتم)1(

عننقلآسنةوخمسيناربعمائةعمرأنهجولدتحيهروذكر.المعمرينفيكذا،شةوعرين

الأصفهافي.ذكرهلهئشثشعيرفيجاءكماسنةمائتيعئرانهوالأرجح.الأغافي
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تتيمن")1(.هوازنبهخرجتلمانماكافرآ،حنيئ

لمالبرعبدابنكانلىان)2(،وأسلمالإسلامأدركفقدشرتةبنعبيدوأفا

عدادفييذكروهو(،)الاستيعابفيلهمترجمالذينالصحابةجملةفييذكره

يسمعولم!التبيئأأدرك:قتيبةابنعنهيقولالأخبار.وأصحابالنسابين

.!)3(..اليمنوملوكالمتقذمةالأخبارعنفسألهمعاويةعلىووفدشيئآ،منه

سنةحوادثفيالأثيرابنذكرهالدنيا،بأبيويكنىالخطاببنعثمانوأئا

سنةأي-"وفيهاالأثير:ابنيقولجولدتسيهر.نقلوعنههـووفياتها،327

الذي،بالأشبئالمعروفالدنياأبواللهعبدبنالخطاببنعثمانماتهـ-327

وقد،تصخولاعنهتروىصحيفةوله.!ه..طالبأبيبنعليلقيإنهيقال

كثير:ابنالحافظوقالبضعفها")4(،منهمعليممعالمحدثينمنكثيررواها

بكرأبيخلافةأؤلولذأنهوزعمالثلاثمائةبعدبغدادالرجلهذاؤقلإتم

عنروايتهمنأحاديثفيهانسخةعنهورووا..المغربببلاد!هالصديق

ولكن.عنهورواهاالمفيد،بنأحمدبنمحمدالحافظذلكفيصذقهوممنعلي،

جمهوروأفا.عليإلىلانتسابهبذلكلهفسمح،بالتشئعمتهماالمفيدكان

نأعلىونضوا،كذبهعليهوردوا،ذلكفيفكذبوهوحديثآقديماالمحدثين

الذينوأشياخناالشلفي،طاهرأبو:ومهم،موضوعةرواهاالتيالنسخة

الحافظوقال")5(.الذهبيوالحافظ،الجريالحخاجوأبو،تيميةابن:أدركناهم

أبو،المغربيالبلويعمروأبو،الخطاببنإعثمان:الاعتدالميزانفيالذهبي

27.صالسابقالمصدر:حاتمأبو)1(

:اوالمؤرخونالتارلخ:مصطفىشاكرراجعميار.ديطبة98-459:الذهبمروجانظر)2(

45.صالعربوالمؤرخونالتاريخ:سالمالعزيزعبداليد126،

.4طمصر،،المعارتدارلر،عكاشةثروتبتحقيئ534صالمحارف:قتببةابن)3(

6.271:الكامل:الأثيرابن)4(

11.216والنهايةالبدايةكثير:ابن)5(
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بقلةوحذثبغداد،أهلعلطرأطيرالدنيا.أبيابن:ويقال،الأشبئالدنيا

النفاد")1(.وكذبه،بذلكفافتضخطالبأبيبنعليعنالثلثمائةبعدحياء

كماالنقد،منت!قملمالدعيهذاأنذكرناهمامجموعمننرىنحنوها

مروياته.ب!سناديطالبلاحتى،الصحبةيذعلمأنه

الطيب()نفحفيالمقريذكرهوقد،أندلسيئوهو،حزامةبنمنصوروأقا

فيغلامآكانوأنه،للنبيمولىكانأباهأنيزعموهو!932سنةأحداثفي

"ومنهم:المقريقال.أحاديثيرولمكما.الصحبةيذعولم،وعائثمةعثمانزمن

الشيخرواياتكتابفيقرأت:بشكوالابنقاليذكر،فيما،حزامةبنمنصور

منايأندلسدخلوممن:قالتعالمطاللهرحمهالراويةعابدابناللهعبدأبي

اللهرضيالناصرالزحمنعبدبنالحكمبالثهالمستنصربخطوجدتماالمعفرين

ناحيةمنأسودرنجلعليناطرأ:قالأنهالمختزنةكتبهبعضفيعنهتعالمط

مولمطحزامةبنمنصورأنهفذكر،وثلاثمائةوعشرينتسعسنةفيالسودان

كانوأنه،عنه!قعفانبنعثمانأيامأدركأنهيزعموكانيئ!،اللهرسول

صفين،شهدوأنه،الجمليومعنهاتعالمطاللهرضيعائشةمعوكانمراهقآ،

وثلاثمائةثلاثينسنةفيالأندلسعنوخرج!ك!اللهرسولأعتقهحزامةوأن

انتهى.،المغربإلمط

حجرابنالإسلامحافظتعالمطاللهويرحم،لهأصللاكلههذا:قلت

به،يغترولاله،أصللاهذيانهذا9:صورتهماالكلامهذاعككتبحيث

.")2(.انتهى،كذبهعلىالحفاظاتفقالغربأشجترجمةوكذلك

الكذابينإأحدحجر:ابنفيهفيقول،الرومينسطوربنجعفروأقا

333:الاعتدالميزان:الذهبي1()

.عباسإحسانبتحقين31،1:الطبنفح:المقري)2(
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الذهبي:فيهوقالإ)1(،السنينمنيك!بمئينالئبيئبعدالصحبةاذعواالذين

أنوالظاهر!آخر:موضعفيوقال")2(.بكذبهيشتغلأنمنأسقط"هو

")3(.لهوجودلانسطوربنجعفر

التبيئ!إليهأرسلالذيالملكأنهيزعمالذيالهندملكصباتكوأما

سبعمائةالصحبةزعمهوقتالعمرمنبلغقدوكان،الإسلامإلمطيدعوهرسله

ويقال.والمدينة،بمكة:مرتينع!رالتبيئرأىإنهويقول.سنةوعشرينوخمسآ

يخفى.لاكماباطلوهذاعامآ.498ابنوهو!333سنةفيماتإنه

الإسلامإلىمليكهميدعوالهندإلمطأصحابهمنأحدآيرسللميكل!ضوالرسول

وصهيبآوأسامةحذيفةإليهأنفذالرسولإنيقولالذيالكذابهذايزعمكما

عنحديثهمعندالسيرةأصحابذلكيذكرلمولماذا.الإسلامإلم!يدعوه

ذكرعنهميغيبوكيف.الإسلامإلىيدعوهمالأرضملوكإلمط!كت!رورسائله

يولوهبأنجديرحدثوهذا؟والمدينةمكةفيمزتينالئبيئلقيإذاالذعيهذا

!إصحيحآكانلواهتمامهم

(،الصحابةأسماء)تجريدكتابهفيفيهالذهبيكلامحجرابننقلوقد

أ)4(.واضحكذبهذاالتجريد:فيالذهبيقال9:فقال

نبوتة.أحاديثروىأنهيثبتلمالصحبةادعائهمعهذاوصباتك

معهوحضر-كلب!اللهرسوذأدركأنهبنوهزعمفقدالحارثبنجبيروأما

رحلةفيمزعندماالعباسيئاللهلدينالناصرالخليفةأماموأحضز.الخندقحفر

268ا:الاصابةحجر:ابن)1(

9)4:االاعتدالميزان:الذهبي)2(

منوهو،بالكذبالمتهمينأحدوهو(الحكمبنمنصورترجمة)عند4183:السابقالمصدر)3(

الرومي.نسطوربنجحفرعنروى

.2122:السابقالمصدرحجر:ابن)4(
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مهدفيبهجيىءوقدف،الئبيئأدركواحدرجلأبناءأنهمزعموابقويمصيد

التبيئ.عنأحاديثروىأنهأبدآيردولم)1(.الطفلكهيئة

سنةالصحبةاذعىفقد،المتصوفةمنوهوالماردينيمحمدبنالربيعوأئا

مااذعاهاالتيبالصحبةالمرادأنأمرهمنليظهر"الذيحجر:ابنقالهـ.995

دنياأفلحت:لهفقال،الشريفةبالمدينةوهو،النومفيىلمجيهالثبيئرأىأنهعنهجاء

فيهويقول!)2(.ذلكيقولوهوسمعهأناستيقظأنبعدفادعى.وأخرى

يكل!.الثبيئعنأحاديثروىأنهتيرذولم")3(.الصحبةاذعىمفتيىإدتجال:الذهبيئ

بعدالصحبةاذعىالدجاجلة،مندتجالفهوالهندياللهعبدبنرتنوافا

للنبيئوأهدى،الخندقحفروحفر!،التبيئأدركأنهوزعم،ستمائةسنة

العمر.بطوللهودعاالئبيئمنهفأكلثمر،فيهوعاءيومها

شعابفييديهبينغلاموهوفالتبيئحملأنهأخرىروايةفيوزعم

إمامالذهبيوكانالعلماء،ذلكوأنكر.عظيمهـافكبهتانهذاوكل.مكة

الكذبهذاعلىللرذأفردإنهحتىنكيرآأكثرهموالتعديلالجرحفيالمحدثين

،الاعتدالكميزانكتبهاكثرفيإفكهوذكررتن(،وثن)كسرسماهارسالة

الهنديرتنأحاديثترويالتيالتسخرواياتوجميع.الصحابةأسماءوتجريد

موسىعنيرويهاالذيالكاشغريالزحمنعبدابنالقاسمأبيمحمدعكتدور

المتصوفة.منوكلاهماالسهركندي،الدينوهمام،الصوفيالديسريمجليبن

هذهأن"وأظن:الذهبييقول.والأوهامالخرافاتإلمطينساقونهؤلاءوأكثر

ذكراختلقمنلهوضعهاأومجئن،بنموسىالجاهلهذاوضعمنالخرافات

إفافهوستمائةسنةبعدوظهورهوجودهصخحناولئن.يخققلم!شيوهورتن

266ا:السابقالمصدر)1(

053أ:السابقالمصدر)2(

224:السابقالمصدر:الذهبي)3(
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هذهوافترى،المفرطالعمروطولالصحبةفاذعىبشرصورةفيتبذىشيطان

وما!ش!..التبيئعنبكذبهجهنمفيبيتآلنفسهأسسضالىشيخوإفا،الطاقات

والطيبيالكاشغريهذافيهوإسنا؟.الواهياتيروونالصوفيةعوائمزال

")1(.الذهبسلسلةلاالكذبسلسلةورتنمجئنبنوموسى

مروياتهمبوجودالعبرةأنالصحبةمذعيمنوغيرهرتنفيالكلاموخلاصة

السماعوليزعمشاء،قنالصحبةوليذععدمها.منالسننيكمبفيالأحاديثمن

هذافمثلشيئآ.والواقعالأمرحقيقةفييغيزلنذلكولكن،يزعمهمنالثبيئعن

المتعلمين.منالغرائبوطلاب،العامةمنالجهلةبينالأيروجلاالهراء

طريقهيجدلمالهذيانهذابأنالفصلنهايةفييعترفثنفشهوجولدتسيهر

بالدجل.المعفرينمنالصحبةمذعيفرمواالحديمث،أهلعقوليالى

533ا:الإصابةانظر)1(
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السادسالفصلىعلىتعليقات

الحديثجولدتسيهروطلب

)11

مستقلبفصلالحديمثطلبفيالزحليماموضوغجولدتسيهرخض

الفصلفيعالجوقد.السادسالفصلوهو(محمدية)دراساتكتابهفي

القضايا.منجملةالمذكور

جولدتسيهر:يقول

انتقلهنالكومن،محليةسمةبالمدينةنشأتهبدايةفيللحديث!كانت

منهجز!كبيرنشأأخرىجهةومن.الإسلاميةالأمصارجميعإلى

فيالئبيئأقوالبنشرالأتقياءقاموقدالأمصار.تلكفيمستقلبشكل

التعاليمشأنذلكفيشأنهاتنتشر،فشيئآشيئآوأخذتالبلاد،جميع

السنة.مهدفينشأتالتيالنبوية

تأييدالأمصارفينشأتالتيالأحاديثتلكوراءمنالقصدوكان

المسلمونالنقادنثهوقد.الخاضةدوائرهافيظهرتالتيالمذاهببعض

أ.كثيرهلأحاديثالإقليميةأوالمحليةال!مةإلىأنفسهم

مزاعمه:فيوقفاتثلاثهنامعهولنا

(.)محليةإقليميةنزعةذوالأحاديثمنكبيرآجزءآأنزعمه-

المذاهببعضلتأييدكانالإقليميةبالأحاديثيسميهمانشأةأنزعمه-

خاضبما.دوائرفيظهرتالتي

أيضأ.ذلكإلمطنتهواقدالمسلمينالتقادإنقوله-
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الأولى:الوقفة

فيالتفزدمننوعهوالإقليميةبالأحاديثجولدتسيهريسميهما!

)معرفةكتابهفيالنيسابوريالحاكمذكرهاوقد.الاستقلاليةمنوليسالرواية

الحديث.أنواعمنوالع!ثرينالخامسالنوعفي(الحديثعلوم

الصحابةمنصحاببعنبرواييماالأمصارمنمصيرأهليتفزدأنوأصلها

وليسالأمصار،فيتفرقواىلمجن!اللهرسولصحابةأنالمعروفومن.بينهمأقام

لم!ي!اللهرسولعنحديمببسماعالصحابةأولئكبعضينفردأنالغريبمن

بينفيشيع،بهحذثواالأمصارمنبمصرحلواإذاحتى،غيىهمفيهيشركهم

فيليسمالسماعالرحلةيطلبونالحديثأهلجعلماوهذاالمصر.ذلكأهل

الإسناد.لعلؤطلبآأو،بلدانهم

:النيسابوريالحاكميقول

:أنواعثلاثةعكوهو،الأحاديثمنالأفرادمعرفة:منهالنوعإهذا

واحدةمدينةأهلبهايتفزد!ي!اللهرسولسننمعرفة:منهالأولفالنوع

ث!.الصحابيعن

نأدعواهفيعليهاعتمدالذيالمصدروهيداود،أبيسننبمراجعة!

اتضحايأمصار،بعضفيمستقلبشكلنشأالنبويةالأحاديثمنكبيرآجزءأ

منهاذكرحديثأ،عشرثلاثةعنجميعهاتزيدلاإليهاأشارالتيالأحاديثأن

وهي:،خمسةالهامشفيجولدتسيهر

البصرةأهلسننمنإهذاالإشعار(:باب،المناسك)كتابداودأبوقالأ-

".بهتفردواالذي

بهدتفرمما!هذا(:الخفينعلىالمسحباب،الطهارة)كتابداودأبوال2-

".البصرةأهل
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بصحيح،ليساهذايتيضم(:اجمنبباب،الطهارة)كتابداودأبوقال3-

أ.البصرةأهلبهتفزدأن!حديثالأأبوابهافيوليس

ب!سنادانفرد9(:الذهبخاتمفيجاءماباب،الخاتم)كتابداودأبوقال4-

".البصرةأهلالحديثهذا

)والذيالوضوء(:علىالعيادةفضلبابالجنائز،)كتابداودأبوقال5-

أ.متوضئوهوالعيادةمنهالبصريونبهتفزد

".المدينةأهلبهتفزدمماوهذا9(:اللعانفيباب،الطلاق)كتابداودأبوقال6-

"هذا(:غيىهبسواكيستاكالرجلفيباب،الطهارة)كتابداودأبوقال7-

أ.المدينةأهلبهتفزدمما

أهلبهتفزدمما"هذاالخمر(:فيالحذبابالحدود،)كتابداودأبوقال8-

.أالمدينة

من"هذاحاقن(:وهوالرجلأيصكباب،الطهارة)كتابداودأبوقال9-

أحد!.فيهايشركهملم،الشامأهلسنن

الوصايا(:فيالدخولفيجاءمابابالوصايا،)كتابداودأبوقال-15

مصرإ.أهلبه)تفزد

انفردة(:وسجودهركوعهفيالرجليقولماباب،الصلاة)كنابداودأبوتال-أأ

أ.يونسبنأحمدوحديثالربيعحديثالحديئين،هذينب!سنادمصرأهل

مةأ.الع!أهلبهتفزدمماإهذاالسحور(:وقتباب،الصوم)كمابداودأبوقال-12

بصويم(:التمب!قيولميخفقأنالنهيباب،الصوم)كتابداودأبوقالأ-3

!.حمم!حديثهذا:شهابابنيقول9

التيالأحاديثمنالمذكورةالأمصارمنمصركلحطأننتبينذلكومن

سننأحاديثبمجموعقيستمااذاتذكرتكادولاجذاقليلةجولدتسيهريعنيها
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الحميد.عبدالدينمحيمحمدطبعةفيكماحديثأ5274تبلغالتيداودأبي

تلكمنمصركلأهلبهاانفردالتيالأحاديثنسبةيبينالآتيوالجدول

داود:أبيسننأحاديثمجموعإلىالأمصار

بهاانفردالتيالأحاديثعددالإقليم

590.0البصرى

360.0المدينةأهل

240.0مصر

120.0اليمامة

120.0الشامأهل

120.0حمص

؟المزعومالكبيرالجزءذلكإذنفأين

يقصاهالذيالتفزدمعنىتحمللاإليها،اشيرالتيالأحاديثبعض!

أمصايىفيمعروفيماغيرشرعتةأحكامآتتضمنأنوهوجولدتسيهر،

النجاشيئأنأبيهعنبريدةابنعنفيهوردمثلآ2رقمفالحديث.أخرى

توضأثمفلبسهما،ساذجينأسودينخفين!ك!ه!اللهرسولإلىأهدى

أهلأنوالمراد.البصرةأهلبهتفزدمماهذاداود:أبوقالعليهما.ومسح

المرادوليسعيم،اللهرسولإلمطالنجاشيهديةخبربروايةتفردواالبصرة

معروف!الخفينعنالمسححكملأن،الخفينعكالمسحبحكمتفردهم

داودأبوومنهم،السننأهلأخرجهاأخرىرواياتمنالسننأهلعند

بهالأخبارجاءتالخفينعلىالمسحأنذلكمنوالأعجب.نفسه

الزيلعي:يقولذلكوفي.مستفيضة

لمج!الثبيئعنرؤى:الاستذكاركتابفيالبرعبدبنعمروأبو،قال
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رويناالمنذر:ابنقال!الإمام9وفي،الصحابةمنأربعيننحوالخفينعكالمسخ

لمج!اللهرسولأنىلمجبحالئبيئأصحابمنسبعونحذثني:قالأنهالحسنعن

مستعينآ،وجودهليتي!رماالأحاديثهذهمنأذكروأنا.الخفينعلمسح

.")1(..فالأصحلأصحباوأبدأ،بالثه

الأحاديث.تلكذكرفيالزيلعيشرعثم

أحاديثسبعة(الحديثعلوم)معرفةكتابهفيالنيسابوريالحاكمذكر!

الكوفة،:وهيواحا.حديثبلدلكل،بلدالبسبعةبهاتفزدتفقط

.وخراسان،ومكة،والشامومصر،،والمدينة،والبصرة

داودأبوأخرجالنيسابوريالحاكمذكرهاالتيالسبعةالأحاديثوهذه

الأفراد.أحاديثمظانمنسننهأنمعبالتفرد،يصفهاولمسننهفيمنهاأربعة

أصبحذكرناهاالتيداودأبيأحاديثإلمطالسبعةالأحاديثهذهأضفناولو

يشكلأنالأحوالمنحاليبأفييمكنلاهذاوكلحديثآ.عشرينمجموعها

نأتريدلأنهاأولها،مذاهتلتأييداختلقتهاالأمصارتلكأنمنهايفقئمظاهرة

ال!نيما.مهدالمدينيماعنالأحاديثفيمستقفةتكون

الثانية:الوقفة

المذاهببعضلتأييدكانالإقليميةبالأحاديثيسميهمانشأةأنزعمه

وجهين:منتاطلزعمخاضيمادوائزفيظهرتالتي

سماهماوجودوهو،دعواهعليهبنىالذيالأصللبطلان:الأول

الأحاديثلهذهوجودولا،وهمذلكأنبيتاوقد.الإقليميةبالأحاديث

هو.ذهنهفيالأجولدتسيهرلهيرؤجالذيبالمعنىالإتليمية

الإقليمية،الأحاديثهذهإلدتكيفجولدتسيهرلنايبينلم:الثاني

162.ا:الرايةنصب:الزيلحي)()
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فيظهرتالتيالمذاصتداود،أبيسننفيحديثآعشرثلاثةيتجاوزلاوعددها

وهيعددناها،قدوهمهعليهابنىالتيالأحاديثذيهيوها؟الأقاليمتلك

لنصر؟ؤجذتبأنهاالقوليصححتىمحددةنزعةأواتجاهافيألبتةتشكللا

الأمصار.دلكمذاهب

الثالثة:الوقفة

تاطل.كلالم،الإقليميةالأحاديثلوجودأيضآنئهواقدالمسلمينالئفادإنقوله

يعنيهم؟الذين)النفاد(هؤلاءفمن

لنايذكرأنبجولدتسيهروحرفي)ناقد(،جمع)النقاد(أنالمعروفين

شأنهوذلكهم،قنلنايبينلمأنهغير.الجمعاقلوهومنهمثلاثةالأقلعلى

واحاوهذاداود،ابيمشنعلىاحالبأنواكتفى،الفاسدةدعاواهمنكثيرفي

)1(:كتابههامشفييقولكثيرونبأنهميوهناوحتى.فقط

يحكم،مختلفينبلدينفيواحدراوعنئزؤىمختلفةأحاديث"وهنالك

عنيروونالشاماهل:البخارييقول.مختلفبشكلالنفادعليها

أ.مقاربةأحاديثعنهيروونالعراقوأهلمناكير،محمدبنزهير

أحاديثبموضوعلهعلاقةلاجولدتسيهرعنهيتكقمالذيوهذا

علممباحثمنوهو.البخاريالإماممراديفهملمأنهالواضحومن.الأقاليم

.الترمذيلعللشرحهفيرجبابنالحافظفيهالقوذفضلوقد.الحديثعلل

كمن،أخرىأماكندونأماكنفييضغفونقدالرواةبعضأنوملخصه

كتابضبطكانضبطهلأنإقا.الشامفيوتضغف،العراقفيروايتهتصخح

حذثالشامدخلولما،مستقيمةرواياتهفجاءتالعراقفيكتابهمنفحذث

فقبلت.منكرةرواياتهفجاءتبالحفظالمعروفينمنيكنولمحفظهمن

ترتجنا.منالادسالفصلمنارتمهاثىانظر)1(
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الشامأهلعنهرواهاالتيأحاديئهوزذت،العراقيونعنهرواهاالتيأحاديئه

العفة.لتلك

عنهروايتهمفيالعراقيونفأحسن،عنهروىممنجاءالخلطلأنأو

طويلآ.بينهميقململأنهذلكالشامأهللمجسنولم،بينهمإقامتهلطول

الشاميين"لعل:عدفيابنقال.الخراسانيمحمدبنزهيرحالىهيوهذه

عنهفرواياتهم،العراقأهلعنهحذثإذاف!نه،عليهأخطأواعنهروواحيث

بهإ.بأسلاأنهوأرجو،المستقيمشبه

آخرأ.زهيرالشامأهلعنهروىالذي"كأنأحمد:ل!مامرواييماوفي

منأنكربالشامحديثهوكانسوء.حفظه!في:الرازيحاتمأبووقال

منحذثوما،أغاليطففيهحفظهمنحذثفما.حفظهلسوءبالعراقحديثه

.أ)1(صالحفهوكتبيما

التيزهيربرواياتيعملوالمالحديثنقادأنعلمناهذالناتبينلهاذا

الصحيحين.رجالمنأنهمع،الشامأهلعنهيرويها

الأقاليم:أحاديثفيجولدتسيهرمعينساقالصالح!بحيالشيخ

بجولدتسيهرهذهالأقاليمأحاديثمسألةفيالصالحصبحيالشيختأثرلقد

الشيخلهاأفردالتيالحديثطلبفيالرحلةعنكلامهمعرضفيواضحآتأثرأ

شواهل!كلساقوقد(.ومصطلحهالحديث)علومكتابهمنالثالثالفصل

بالأحاديث.الأمصاربعضاستقلاليةفكرةلتأييدجولدتسيهر

لاجولدتسيهرإلمطيشرلمأنهاللهرحمهالفاضلالشيخهذاعلىيؤخذوالذي

منالفرنسيةترجمتهفي(محمدية)ثراساتكتابهجعلأنهمع،قريبمنولابعيدمن

في:الخراسافيمحمدبنزهيرترجمةراجع614-2.617:الترمذيعللشرح:رجبابنانظر)1(

246:احجرلابنالتهذيبوتقريب1892(،)رقم284:للذهبىالاكدالميزان
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(.ومصطلحهالحديث)علومكنابهتأليفعندإليهارجعالتيالأجنبيةالمصادر

بطلانه.بئناوقدجولدتسيهر،إليهذهببماالشيختسليميعنيوهذا

صبحيالمرحومطبقةمنقديرمسلمعالممنالشاذالرأيهذاتبنيأنرستولا

المسألة.خطورةتكمنوهنافاسدآ،كونهمعالمسلمينبينيروجيجعلهالصالح

صبحيعند(الحديثطلبفي)الرحلةفصلإنقلناإذانغاليلاوقد

وحسبجولدتسيهر.عند(الحديث)طلبلفصلتهذيبآيكونيكادالصالح

.قلناهمماليتأكدالفصلينيقرأأنالقارئ

)2(

جولدتسيهر:يقول

الزحالشذتستلزمالصحيحةالأحاديثلطلبالمقبولة"والصورة

..عنهمروايتهاتصخحتىشخصيآ،المرغوبةالأحاديثرواةإلم!

استنكاليفيروقيوقدفاليمدآ.يعذالطلبأشكاليمنآخزشكلوأفي

أحاديثيما".منليسماعليهيقرأكانهـ(أ74)تلهيعةابنأن

علمفيالإمام!علامالبمنيعذالحديمثلطلبالارتحازأنر!بئلا

قدالمقاصدمنجملةرحلييماوراءمنيطلمبالزحلةصاحمتوأنالحديمث،

بها.حبيسآوظل،بلدهفيمكثإذالهتتحققلا

الرحلة:تستوجبالتيالمقاصدهذهومن

الإسناد.علؤطلب-

الصحة.مظنةالطرقفتعذدصحييما.منللتثبحئالحديثطرقكل-جمع

لمبرواياقيانفردواممنالأمصارفيتفزقواالذينبالرواةالاجتماع-

غ!يرهم.فيهايشركهم

-432-



يعبئفيهيقيمالذيبلدهكانإذاالرحليماعنالحديمثطالمبيستغنيوقد

فيحتىنلمسه4شيوهذاعيبأ.ولامنقصةذلكيعذولاالحديمث،بأهل

منللسماععلمائهاأكثريخرجلمالسنةمهدهيالمدينةولأنالحاضر.عصرنا

إليهايفد،والرحلةالطلابمقصدهييومهاالمدينةلأن،الأخرىالأمصار

.وصوبحدبكلمنالحديثطلاب

يزعمكماالحديثلصحةالرحلةاشتراطأنعلمناهذاتبينوإذا

ذلكبأنسقمناوإذا.العلمأهلمنأحابهيقللمفاسدلثرطجولدتسيهر

وجين.واضحهوكماصحةشرطلاكماليشرطهوفإن!اشرط

له.معنىلاتقؤلفاليمدا"يعذالطلبأشكاليمنآخزشكل"وأقي:وقوله

وكأنهما،والغاياتالوسائلبينيفزقلاجولدتسيهرأنالواضحومن

ويكون.الحديمثأهلعندالتلقيوغايتها،وسيلةفالرحلةواحا.2شيعنده

والوصية،،والإعلام،والمكاتبة،والمناولة،والإجازة،والقراءة،بالسماعذلك

وأ،القراءةأو،السماعيريدوهوإذنالحديثطالبيرحلفقد.والوجادة

قوله:وأفا.إلخ،المناولةأو،لإجازةا

ليسماعليهيقرأكانهـ(ا74)تلهيعةابنأناستنكايىفيزوقي!وقد

أحادلثيما".من

بنلهيعةبناللهعبدهوهذالهيعةوابن)1(.بكلامهصلتهماأدريفلا

فاحترقت،ومائةسبعينسنةدارهاحترقت.وعالمهامصرقاضي،الحضرميعقبة

ضغفولذلك.فخلطحفظهمنيحذثفأخذمنها.يحذثوكان،كتبهبداخلها

:جثانابنيقولذلكوفي.كتبهاحتراقبعدعنهروقيماالحديثأهل

..كتبهاحتراققبل.الضعفاءعنيدلسكانولكنهصالحآ،شيخأ"كان
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)1(العبادلة:مثل،كتبهاحتراققبلمنهسمعمنسماعإن:يقولونأصحابناوكان

بشيءأ)،.ليسفسماعهكتبهاحتراقبعدمنهسمعومن.صحيحفسماعهم

منليسماعليهيقرأكانهـ(أ74)تلهيعة"ابن:عبارةومعنى

.تفسيرانلهاقتيبةلابن()المعارفكتابمنجولدتسيهرنقلهاالتيأحاديثيما"

:حسانبنيحىعنبسندهحبانابنروايةفيجاءما:الأول

ف!ذافيهفنظرت.لهيعةابنمنسمعناهفقالوا:جزب!ومعهمقومجاء9

ابنإلىفجلستفقمت:قال.لهيعةابنحديثمنواحاحديثفيهليس

الكتابهذافيهاهناليس؟بهحذثتالذيالكتابذالثيءأفي:فقلث،لهيعة

،بكتابيجيئونبهمأصنعفما:قال؟قطأنتسمعتهاولا،حديثكمنحديث

")3(.فأحدثهم،حديثكمنهذا:فيقولؤن

طلبفيبالرحلةيتعلق2شيفيهاليسالروايةهذهأنالواضحومن

وكان،حفظهمنحذثعندمااختلطلهيعةابنأنفيهاماوغاية.الحديث

.كتابمنيحذث

حاتم:أبيقولفيجاءما:الثاني

نرىكنا:قال؟إليهيدفعمايقرألهيعةابنكانالتضر:الأسودأباسألت9

شيءإ)4(.كثيرمصرحديثمنيفتهلمأنه

وهذا.يداهعليهتقعماكلتقزأكانإذ.للسماعنهماكانأنهذلكومعنى

يسوقجولدتسيهرأنإلمطنخلصهناومن.الذملاالمدحمعرضيىفيجاء

بناللهوعدالمقرى،يزيدبناللهوعبد،المباركبناللهوعبدوهب،بناللهعبد:همالعبادلة)1(

القغتبيئ.مسلمة

2284:الاعتداليزان:والذهبي21،1:المجروحينكتاب:حبانابن)2(

231:السابقالمصدر:حبانابن)3(

2478:لابقاالمصدر:الذهبيانظر)4(
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بها.الاستدلالموطنيبينأندونالشواهد

قضرلهيعةابنأنقتيبةابنعبارةمنجولدتسيهرأراد:يقولتائلآولعل

الأمصار.شيوخمنليسمعللرحلةيخرجولم،بلدهبحديثلاكتفائهالطلبفي

منيفتهلمأنهنرى1:يقللمالنضرالأسودأباأنلوصخربماالقولوهذا

كلحريصآكانلهيعةابنأنيعنيالقولذاكولأنشيءإ،كثيرمصرحديث

مصز.بلدهأحاديثمن!شييفوتهألاعلىالحرص

)3(

جولدتسيهر:يقول

العليمطلبفيالزحاليشذتطريالمحفزةوالأتوالالدينيةوالأمثال9

الدينئةالعلولمالأقوالتلكفيبالعليمويرا؟.الصينبلادفيكانولو

ومن.والستةالحديثوهيمبكر،زفيمنذالحقيقيمافيرويتالتي

ترجغ(،حتىاللهسبيلفيفهوالجفتمتطلمبخرج)تن:الأقوالتلك

طايمتلان.العلتملطالبرضآأجنحتقالتضعالملائكةالانومنها:

الماء(".فيالحيتانحتىوالأرضالسماواتفيمنلهيستغفرالعليم

:مغالطاتفيهناجولدتسيهروقع

موضوعبل،ضعيفحديث(الصينفيكانولوالعلم)اطلبوا:حديثا-

)1(.الحديثنقادكثررأيعلى

جولدتسيهر.آفاتمنوالموضوعةالصحيحةالأحاديثبينالخلط2-

الفعيفةالأحاديثسلسلةفيالألبانيالدينناصرمحمدالشيخوضعهعنالكلامفيتوشعلقد1()

فانظرهصخه،زعممنعلىورذ،بطلانهفيالحلمأهلأقوالنقلوتد416(،)رقموالموضرعة

63.صالحسنةالمقاصد:السخاوي793(،)رقم138:االخفاءك!:العجلوفيراجع.هناك
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إمن:وحديثرأينا،كماموضوع"بالصينولوالعلمإاطلبوافحديث

فضلباب،العلم)كتابجامعهفيالترمذيأخرجه.".يطلبخرج

"،يرفعهفلمبعضهمورواه.غريب"حسن:عقبهوقال(العلمطلب

أخرجه..1العليملطالبرضأأجنحتهالتضعالملائكة!ص!ان:والثاني

لهاللهسقلعلمافيهيلتص!طريقآسلك"قن:)1(.وأؤلهالسننأصحاب

."..لتضعالملائكةو)نالجئة،إلىطريقآ

فالأحاديث.لهمعنىلاكلالمالدينيةالأمثالمنالأحاديثهذهإنقوله

أنجولدتسيهرأرادإذاإلأ.المسلمينعندبالأمثالتوصفلاالنبوية

بأقوالعتييرأحاديثهفتستويالمسلمونيعرفهالذيالمعنىهذامنهاينزع

التاس.منغيره

)4(

جولدتسيهر:يقول

إقحامفي4الفقهانجح،الطلبرحلاتفيالتزايد"وبسبب

أكثزبشكلللحديثالعامالإطارداخلالعملتيماالإقليمتيماالأحاديث

الأحاديثبينالتمييزبدأالهجريالثالثالقرنوفي...واتساقآانتظامآ

مجموعةفيمندمجةجميعهاوهيالنقلإ،فينظرتةأهمئةيأخذالإقليمية

التيالأموربعضأصبحت،الانتقائيالعملوبهذا..الأحاديث

اكثزالإسلامبلابمنلمحذد؟بأجزاءفقطخاضةالسابقفيكانت

الموخد؟الستيمامننوعتطوبيرمنالعملهذامكنوقد.وأهمتةعمومأ

المختلفيماالإسلامبلادفييعرفلمذلكوقبل..المجالاتمنكثيرفي

الحثباب،العلم)كابوأبوداود(،العلمطلبفضلباب،العلم)كتابالزمذيأخرجه)1(

العلم(طلبعلىوالحثالعلماءفضلباب،العلم)كتابماجهوابن(،العلمطلبعلى
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الأعمالإنما:)أيالمبدأهذايكنولم..الموخذ؟.السئيمامنالنوعذلك

بلابكلفيمعروفآالشريعيمانظريالبكليحكمالذيبالنتات(

ولم،فقطالمدينيمافيمبكز؟عهوبمنذالحديثهذاروقيوقد.الإسلام

.ومصز"،والشايم،واليمني،ومكة،العراقيبلادفييغزف

:وجوهمنهناعليهوتعقيبنا

الأؤل:الوجه-

نشاةعنيتكقمأنهجولدتسيهرعلىردودنامنكثيرةمواضعفيبئنالقد

هوكمامنظمة)أكاديمية(علميةمؤسساتداخلانشأوكأنهماالفقهأوالحديث

عصرفيوالحديث.فالفقهريبلاوهموذلك.الحديثالعصرفيالحال

يعرفونلاالأمصارعلىيتوزعونأفرادجهودعكيقومكانقبهوماالتدوين

هذهنفترضأنحاليبأقييمكنلاولذلكقليليما.حالاقيفيالأبعضهم

في4الفقهانجح9:بقولهعنهاعتروالتيجولدتسيهرساقهاالتيالصورة

اكثزبشكلللحديثالعامالإطارداخلالعملتيماالإقليمتيماالأحاديثإقحام

دمجعكواتفقواعايممؤتميرفياجتمعواالفقهاءوكأن."واتساقآ.انتظامآ

يصورهاالتيهذهخيالييماصور؟.فأقيالعامالحديثمجموعفيالأقاليمأحاديث

وهوفاسد،افتراضيعكمؤشسةف!نهاالصورةهذهخيالعنوفضلآ.!!لنا

معهيبقىلابمابئناوقد(الأقاليم)أحاديثاستمعليهأطلقماوجودفكرة

قاليما.فاليبعلىبنيماوكل.الافتراضهذافسادشأ

الثافي:الوجه-

يأخذالإقليميةالأحاديثبينالتمييزبدأكيفجولدتسيهرلنايبينلم

قرنهوالثالثالقرنإن؟الهجريالثالثالقرنفيالنقدفينظرتةاهمئة

جولدتسيهرأخفقوقد.الحديثمصنفاتأشهرظهرتوفيه،المنطمالتدوين
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لأنأو.تسعفهلاالتاريخيةالشواهدلأنالألشيءلا.ريببلاذلكتوضيحفي

الفاسد.لافتراضهمخالفآكانالحقبةتلكفيالعمليالواقع

الئالث:الوجه-

بالستةسماهماعلىمثالخير(بالنياتالأعمال)إنماحديثأنزعمه

ولم،المدينةفيالأمبكرةفترةمنذمعروفآالحديثهذايكنلمحيث،الموخدة

بالسنةيعرفماظهروتا.ومصر،والثام،واليمن،ومكة،العراقفييعرف

الأمصار.باقيفيوشاعالحديثهذاانتشرالموخدة

.والأوهامبالأخطاءمشحونالكلالموهذا

حتىالمبكرةالفزةتلكحدود،الإبهامفيكعادتهجولدتسيهر،لنايبينلم!!

ذلك.مننتحفق

قرنهوالأؤلالقرنلأن.الثالثالقرنالمبكرةبالفترةيريدأنهالأرجح

التابعين،وتابعيالتابعينقرنهوالثافيوالقرن،التابعينوكبارالصحابة

الأئمة.منبعدهمجاءقنترنهوالثالثوالقرن

أنهواذعاء،الأؤلالقرنمنمعروفأكان")1(بالنياتالأعمالأإنماحديث

بدءكانكيفباب،الوحيبدء)كتابصحيحهمنمراضعجعةفيالبخاريأخرجه)1(

فيوالنسيانالخطأباب،العتق)كتاب(،بالنيةالأعمالأنجاءماباب،الاي!ان)كناب(،الوحي

)كناب(،المدينةالىوأصحابه!النبيهجرةبابالأنصار؟مناقب)كتاب(،والطلاقالعتاقة

بابوالذور،الامحان)كتابنوى(،مافلهامرأةيزويجخيرآعملأوهاجرمنباب،النكاح

(.الجلتركباب،الحيل)كاب(،الأيمانفيالية

منوأخرجه(،بالنيةالأعمال)نما!قولهباب،الإمارة)كتابصحيحهفيمسلموأخرجه

يفول21(:1)القاريعمدةفي.ماجهوابن،والنسائيداود،وأبو،الترمذي:الشنأهل

فييخرجهلمف!نه،مالكسوىيخرجهلممنعليهاالمحتمدالكتبأصحابمنيبق"ولم:اليني

ورواهالموطافيمالكأخرجه:الحديثهذاعناملائهفيفقالالحافظدحبةابنووهم.موطئه

كانالذيهوالعينيوأنواهمآ،يكنلمدحيةابنأنوالحق.منه"عجيبوهذاعنه،الافعي

الوادر(.)بابالثافيالحسنبنعمدبروايةموطئهفيلكطرواهالحديثهذالأنواهمآ
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باطل.اذعاءجولدتسيهر،يوهمناأنيريدكماالمدينةفيإلأمجهولآ،كان

عنالحديثهذاروىالعرالتى،منوهو،الحسنبنمحمدالإمامفهذا

الآخرينالموطأرواةأنمعالنوادر(،)بابموطئهفيمالكالإمام

طبقةمنإماميرويأنيعقلفهل.يخرجوهلمالليثييحىبنكيحى

؟العراقبلادفييعرففلاالحديثهذاالشيبانيالحسنبنمحمد

مدنيوهوهـ(أ43)تالأنصاريسعيدبنيحىعنالحديثهذاروى!ه

الحخاجبنوشعبةهـ(،أ97ت)مدف!مالكالإمام:منهمكثير،خلق

بنوحمادهـ(،أ97ت)بصريزيدبنوحمادهـ(،ا06ت)بصري

هـ(،أ61ت)كوفيالثوريوسفيانهـ(،ا67ت)بصريسلمة

175ت)مصريسعدبنوالليثهـ(،أ89ت)كوفيعيينةبنوسفيان

المباركبناللهوعبدهـ(،أ89ت)بصريالقطانسعيدبنويحىهـ(،

الخثئابمحمدبنسعيدأبوالحافظأوصلهموقدهـ(أ81ت)مروزي

إلم!مستخرجهفيمندهابنؤأوصلهمرجلأ،وخمسينمائتيننحوإلى

رجل)1(.ثلاثمائةعنيزيدما

مدني،وواحد،العراقيينمنمنهمستة.الأئمةكبارمنالتسعةوهؤلاء

العراقيين.عدادفييذكرأنهإلأمروزيوواحد،مصريوواحد

يجهلأنيعقلفهل.الثانيةالمائةأيواحدةزمنيةطبقةمنوجميعهم

فيأئمتهموكبارالثالثالقرنحتىالنيةحديثوالمصريونالعراقيون

سعيد.بنيحعىعنيروونهالثانيالقرن

هوالمذكورالنئةحديثأنإلىخفيطرفيمنيلفحجولدتسيهرلعل"

ذلكصخوإن.المدينةغيرفيالمتقدمينعندشهرتهلعدمالمتأخرينوضعمن

02ا:للعينيالقاريعمدةراجع)1(
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فضلأالحديثهذاأنوفاتهشيئآ.الحقعنيغنيلاوالظنمنه،ظنمحف!فإنه

إلاايزؤاؤقآ):تعالىالثهيقول.الكريمبالقرآنمؤتدف!نهإسنادهصحةعن

إرادةهو"والإخلاص:القرافييقولا5:البيةا(آللأينتةغيصنآللةيتغئذوأ

إلىالفعلبتمييلالمتعلقوالقصدخالصآ.وحدهتعالىاللهجهةإلىالفعلتمييل

")1(.النئةحقيقةبيانفيتقذمكماالنيةهوتعالىاللهجهة

)51

ترجمتنا:من27رقمالهامشفيجولدتسيهريقول

لوقوعلازمةليمست(النزعةعراقيئ)وهوحنيفةأبيعندوالنئة9

أوالطلاقالعتق

عندالهامث!فيبذكرهاكتفىالذي،الكلامهذامنجولدتسيهريريد

نإمباشرغيربشكلولولنايقولأنبالنتات(،الأعمال)إنماحديثعنكلامه

النتةيشترطلمولذلكالعراقيينإمامعندمعروفآيكنلمالمذكورالحديث

وجهين:منفاسدوهذا.والطلاقالعتقلوقوع

لوقوعالنيةيشترطحنيفةأباأنالحنفييمامتقذميكتبفيقطعآالثابمقمنا-

أبي)اختلافكتابوهذاجولدتسيهر.يزعمماخلافعلالطلاقي

الإمامتلاميذأخضمنوهويوسفأبيللقاضي(ليلىأبيوأبنحنيفة

.المستشرقهذازعمفسادجليآلنايظهر،بفقههالتاسوأعرفالأعظم

ه!حنيفةأباف!ن،خزالمعليجلكل:الرجلقال"وإذا:يوسفأبويقول

يمينهيوإنما،بطلاقفليسزوقأيعنيلمف!ن،الزوجقولالقول:يقولكان

بائنة،فواحدةواحدةنوىوإن،فثلاثثلاثآونوىالطلاقعنىوإن.يكفرها

61.صاليةإدراكفيالأمنية:القرافي)1(
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اشتراطفيصريحوهذا")1(.بائنةواحدب!فهيعددأينيرولمطلاقأنوىوان

.الطلاقلوتوعالنئةحنيفةابماالإمام

حنيفةأبيتلاميذثانيال!ث!يبانيالحسنبنمحمدالإمالمذهبهذامثلل!الى

)3(.المبسوطفيكالسرخسيالحنفيةمتأخرووكذلك)الآثار()2(.كنابهفيفقهيماوكدؤن

جميعفيوالعتاقالطلاقمسائلفيالأحوالبعضفيللنيةاعتبارلا2-

الغالبفيذلك.ويرجعالتفصيلاتفيالتفاوتمنشيءمع،المذاهب

كناية.أمفيهصريحةهيهلالعتقأوالطلاقبهايقعالتيالألفاظإلى

:الطلاقإيقاعفيالحنفيةأئمةمنوهوالهدايةصاحبيقول

أ)4(الاستعماللغلبةفيهصريحلأنه.النيةإلم!(الطلاق)أييفتقر"ولا

العتق:إيقاعفيويقول

قدأومحزز،أو،عتيقأوفعتق،أوحر،أنتأمتهأولعبدهقال!دماذا

الألفاظهذهلأنينو.لمأوالجتقبهنوى.غتقفقد،أعتقتكقدأوحزرتك،

أ)5(والوضعالنتهعنذلكقأغنىوعرقآ،شرعآفيهمستعملةلأنهافيهصريحة

:زهرةأبومحمدالثيخويقول

تبينالحالدلالةكانتانبالكنايةالطلاقإن:يقولالحنفي)والمذهب

باللف!المرادأنمثبتةقرينةتعتبزالحالإب.نئةغيىمنيقعالطلاقمعنى

الطلاقيإراد؟علىللذلال!كافيةالحالىتكنلمف!ن.عليهدالآوتجعله،الطلاق

ذلكوعلى.النئةوجذتإنبهيقعالطلاقف!ن،احتماليةعليهدلالتهبل

186صليلىأيماوابنحنيفةأبمااختلات:)برايمبنيعقوب،يوسفأبو)1(

الآثاركتاب:الحنبنعمد،الثبافي)2(

17-607:المبسوط:السرضى)3(

026ا:المبتديبدايةثرحالهدايةالمرغينافما:)4(

56:االابقالمصدر)5(
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يكتفيبلدائما،النئةالكناييمابألفاظالطلاقيوقوعفيالحنفيئالمذهمبيشترطلا

النئة.ويشزطبها،يكتفيلابعضهاوفي،الحالبذلال!الأحوالبعضفي

الفاظانومالكالشافعيورأي.الحنابلهبعضومعهمالحنفيةرأممبهذا

.!)1(..الحاليبدلالةعبرةولابالنئيما،إلأالطلاقبهايقعلاالكناية

النئة،إلىتفتقرلاالشيءوقوعفيصريحةهيالتيالألفاظأنلناتبينفإذا

النتةحنيفةأبويشترطلملماذاعرفناإليها)2(،تفتقركنايةهيالتيالألفاظبينما

وأنه.خيفةأبيإلىذلكنسبةزعممنرأيعلىالعتاقأوالطلاقوقوعفي

يوهمنا.أنجولدتسيهريريدكما(بالنياتالأعمال)إنمابحديثجهلآليس

الفقهئةالقواعدمنعددآأنعلمناإذايزولالغموضيىمنكثيرأولعل

والمعانيللمقاصدالعقودفي)العبرةقاعدة:مثل،الحديثهذاعلىأسسث

موضعفيالأاللافظنيةعلاللفظ)مقاصدوقاعدة(،والمبانيللألفاظلا

بمقاصدها(.)الأموروقاعدة(،القاضيعنداليمينوهوواحد

)61

جولدتسيهر:يقول

جعلبعضفوقبعضهاوالجديدةالقديمةالأحاديثوتراكم9

إلىيدعويكنلملذلك،الحديثغرائبعلىيتركزللطلبالتحقس

ارتحلماعلىللحصول-الغرائبهذهاقتنواالذينالئاسأنالدهشة

بضاعتهميقذموالم-مصاعبمنبسببهقوهلاومالأجلهالآخرون

بسببللكسبطريقةجعلوهاولكنهم،الورعسبيلعلىتجانآهذه

316صالثخصةالأحوالمحمد:،زهرةأبو)1(

و15-8703:الكبرالرحمعقدامةلابنالمغنيفيذلكتفصيلراجع)2(
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أ.صحيحةتبدوصورةفيالأحاديثامتلاكفيالمرموقةمكانتهم

الغرائبطلابمنالحديثعلماءموقفيعرفلاجولدتسيهرأنيبدو

أهلسمةالغرائبطلبأنفظن.منهممتشددآموقفآلهمأنوفاتهوالمنكرات

منحديثتركبواكيرهمنذالمحذثينومنهج.للواقعمخالفوذلك.الحديث

لذلكالبغداديالخطيبأفردوقد.منهوالتحذيروالمنكرالشاذبروايةعير!

حديثهعكغلببمنالاحتجاجتركباب:بعنوان()الكفايةكتابهفيبابآ

الأحاديث.منوالغرائبالمناكيروروايةالشواذ

أوثقهومنمخالفأالثقةيرويهالخبرهوالحديثأهلاصطلاحفيوالشاذ

بهتفزدحديمبكلوهو،للمعروفمقابلالمتقدميناصطلاحفيوالمنكر.منه

للثقة.الضعيفمخالفةهوالمنكرمنالمذمومدىانما،بالذئمالمرادليسوهو،الثقة

قائلآ:جولدتسيهروش!تطرد

وقد.التجارةمستوىإلمطالحديثطلبتدئىجدآمبكروقت"ومنذ

التظاهرفينجحواالذينأولئكجشغالطلبرحلاتشخعت

المتزايدةالرغبةظهرتالمتزايدالطلبومع.للحديثمصدربأنهم

المعروضة.الأحاديثنظيرنقدآالدفعفي

بنيزيد-المهرمأبارأيتالمشهد:هذاشعبةيصفالثانيالقرنمطلعوفي

حذثهفلسينرجلأعطاهلومطروحآ،البناف!ثابتمسجد-فيسفيان

أصحابمنالشخصهذانجدذلكمنالرغموعلحديثآ.سبعين

قادروأنه،هريرةأببصحبيمافيسنواتعشرأنفقأنهزعموقد،الحديث

".باسمهالئبيئأحاديثروايةعلى

عيوبمنإنسابتيموضعفيقلتوقدكبير.ءتهويلالكلامهذاوفي

البحثبهايتهاوىنقيصةوتلك،الأحكاموإطلاقالتعميمالمست!ثرقينهؤلاء
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فيهينازعلامماوذلكفسادها،يعنيلاالآلةاستعمالسوءفإنص!الا،العلمي

.أداةولاآلةلنابقيتلمااستعمالهايساءأنلمظئيماآل!كلنبذناولو.عاتل

لاومقاصدهامقاصدها،فسدتإذاإلأالرحلةإلى3الفسايتطزقولا

عن:تخر!

أصحابولأن.التحفلدرجاتأعلىوهو،الأشياخمنالسماعطلب

وسمعالأمصارفيتفزقوا،ورواتهالحديثنقلةوهميكل!ي!،اللهرسول

آخرونخلقهؤلاءعنوسمع،ب!حسانتبعوهمممنكئيرخلقمنهم

الارتحاللزملذلك،الطلبمنالمتأخرةالعصورحتىوهكذا،كثيرون

شالغوا.عمنللسماع

فأن.المحذثينعندالرحلةأسبابأشهرأحدوهوالإسناد،علؤطلب

ذلكمنشيئعقنيسمغأنمنأفضلالشيخعنالراويت!قغ

الوقوعاحتماليكونوبذلكالإسناب،فيالزواةعد؟بذلكفيقل،الشيخ

.الجهابذةالمحذثينضاتةالعلؤطلمبكانهناومن.أقلالخطأفي

")1(،عاليوإسناد،خاليبيت:قال؟تشتهي:"مامعينبنليحىقيل

شديدآ.واللهبلى؟فقال3العلؤطلبفيالرجلإأيرحل:حنبلبنلأحمدوقيل

يخرجاحتىيقنعهمافلال!،عمرعنالحديثيبلغهما3والأسوعلقمةكانلقد

إ)2(.منهفيسمعانهعمرإلى

عامربنعقتةإلىخرجإذ!تهأيوبأبوفعلكما،الحديثمنالتثتت

فلما.وعقبةايوبأبيغيرسمعهممنيبقلمحديمبعنيسألهبمصروهو

ؤزتجغ)3(.صذقاعقبةمنتثبت

257صالمقدمة:الصلاحابن)1(

251صالح!ابقالمصدر)2(

.7صالحديثعلوممعرفة:الحلاماليسابوري،،181صالحديثطلبفيالرحلة:ا!يبالبلاثي،3()



المسلمينعندوالأمورآخز.إلمطراحلمنتتفاوتمسألةوهذه

القضاصيىصنيعمنجولدتسيهرذكرهوما.بالنتاقيالأعماذوأنبمقاصدها،

وكناهم.وألقابهمبأسمائهممعروفونوهؤلاء،نتتهمفسادمنإلأوالشحاذين

والتحذيروأخبارهمذكرهمعنتغفللمعلماؤناصتفهاالتيالوضعوكتب

بالحديث.لهاشتغاللامنعلإلأيخفونيكادونلا.وهممنهم

دريهماتمنلهميدفعوماوالذهماء.العوامإلأالقضاصيىمنيسمعولا

جولدتسيهر.تؤقتمكماللتحديثنظيرآوليسالضدقةقبيلمنهوإنما

أحدفهو،بصنيعهجولدتسيهراستشهدالذياثقرمأبويزيدوأفا

:فقال،الاعتدالميزانفيالذهبيرواهعنهشعبةوخبر.المث!هورينالوضاعين

أهلفيعداده.ضغفوههريرةأبيصاحبالمهرمأبوسفيانبن"يزيد

وقال.معينابن.ضغفهتركهثم،شعبةعنهروىأشهر.بكنيتهوهو،البصرة

:يقولشعبةسمعت:إبراهيمبنمسلمقال.")1(.متروك:النسائي

لحذثهيف!آإنسانأعطاهلو،ثابتمسجدفيمطروحآالمهزمأبو"كان

حديثآإ.سبعين

منوالتحذيرحاتهالحديمثأهلذكرولولاالمهرم،ابنحالذاهو

عننهواالحديحثأهلأنعيئولوجولدتسيهر.أمثالعنهسمعلمارواياته

هذاذهبلماالأحواليأضتتيفيإلأأجرآالتحديمقعنأخذقنختيرقبولي

منهذافيأن"غيى:الصلاحابنيقولالتحديثعلىايأجرأخذوفي.المذهب

ينفيبعذرذلكيقتيرنأنإلأبفاعليما4ئساوالظن،للمروءةخرمآالعرفحيث

السمعافيسعيدأبيالحافظأبيهعنالمظفرأبوالشيخحذثنيهماكمثلعنهذلك

ذلكفعلالنقوربنالحسينأباأنذكرالسلاميناصربنمحمدالفضلأباأن

4426:الاكدالميزان:الذهبي1()
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لأن،التحديثعلالأجر؟بأخذأفتاهالشيرازيإسحاقأباالشيخلأن

أ)1(.لعيالهالك!سبعنيمنعونهكانواالحديثأصحات

)71

جولدتسيهر:يقول

أمواليأخذوالكيالحديثيذونونالذينأولئكبالغوغاءويقصا9

.!لآخرينا

تيرذلمإذ،النقلصحةتقتفيىالتيالعلميةالأمانةيخونهناوجولدتسيهر

يتك!بونمنؤضفعنهتقلالذيالمصدروهوللمسعوديالذهبمروجفي

الذهب:مروجفيكماوالن!)غوغاء(.بأنهمالحديثبرواية

كلاتباعزعاع،همج:فقالالعافإ،عن-طالبأبيبنعلي-شيل"وقد

فيالناسواجمع.وثيتيركننإلم!يلجواولم،العلمبنوريستضيئوالم.ناجمتي

غوغاء")2(.أنهمعلىتسميتهم

مستطردآ:ويقول

وقد.الئجارةمستوىإلم!الحديثطلمبتدتىجدآمبكيروقمب"ومنذ

التظاهرفينجحواالذيناولئكجشعالطلبرحلاتشخعت

للحديث"مصدزبأنهم

زمنئةحقبةأفيفيكعادتهلنايبينولم،عليهالذليليقملمعاتمكلاموهذا

هذا.حدثمبكرة

لياقوت(البلدان)معجمكتابمننقلهاقضةجولدتسيهرلناويسوق

134صالسابقالمصدر:الصلاحابن1()

وأخلاقه(سياستهمنجملذكر-معاوية)أخبار227:الذهبمروج:المسعودي)2(
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وهي.الأحاديثتصتدفيالعجيبةالطرقيسميهماعلىبهامستدلاالحموي

ماأقلإنبليوهمنا.أنيريدكماوالدهشةالغرابةإلىيدعومافيهاليسقضة

ماقيسولو،والتحصيلالطلبفيالعلمأهلهمةإكبارمنهايقتبسأنيمكن

،واحترامتقديرموطنصاحبهاصنيعلكانزماننابمعاييرالقضةتلكفيجاء

والتدوين.التوثيقعلىحرصهمبلغعلىتدللأنها

:البلدانمعجمفيكمابتمامهاوالحكاية

بناللههبةالقاسمأباسمعت:المقدسيطاهرالفضلأبو"قال

قدرتماوسمعتبغداددخلت:يقولجولدتسيهرالشيرازيالوارثعبد

مسجمفيفبتصريفين،فدخلتالموصلأرياخرجثثم،المشايخمنعليه

شمعت:لهوقلت،إليهفتقذمت.الئاسوأتمالصريفينيمحمدأبوفدخلبها.

حتابةوابننالكنانيحفصأبيإلىيحملنيأببكان:فقال؟الحديثمنشيئآ

فيهاحزمةإلمنفأخرقي.فيهاأنظزحتىأخيرخقا:قلت.أجزاءوعنديوغيرهما،

أهلإلىكتبتثم،عليهفقرأتهالأجزاءمنغيرهمعبالتمامالجعدبنعليكتاب

منشعغاقنفكلبغداد.أهلمنالكبراءوأحضره،إليهفرحلوابغداد

")1(.بمكانالشأنهذامنكانفلقد،الشيرازيالقاسملأبفالمئةالفريفيني

آخر،الثبتالحافظالجوهرفي،الحسنأبوهوهذاالجعدبنوعلي

فيأرلم:عدقيابنفيهقال.بهمتفزد.وطائفةذئب،أبيوابن،شعبةأصحاب

ثقة)2(.عنهحدثإذامنكرآحديثآرواياته

صاحمتالشيرازياللههبةالقاسمأباترى-اللهيرحمك-ذاأنتفها

وفاتجولدتسيهر.يفعلكمابصنيعهيستخ!أنلاعليهيؤجرفضل

!3:البلدانمعجم:الحمويياقوت1()

تذهيبخلاصة:الدينصفي،الخزرجي3،116:الاعتدالميزان:الذهبيعندترجمتهانظر)2(

272.الرجالأسماءفيالكمالتهذيب
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أكبركانالبلدانمنبلدإلم!دخلواكلماالعلمأهلعادةمنأنجولدتسيهر

وحديث.فقهمنعندهمماوسماعوشيوخهبعلمائهالاجتماعهمهم

:قالعندماالنجعةجولدتسيهرأبعدوقد

الغرائبعنبحثأالعلميةالرحلاتانقلبتوجيزةفزةوبعد"..

الحصولالطوالالرحلاتتلكمنالوحيدةوالغاية.محضلهيرإلمط

.".لمحتواها.فهيمدوناحاديثعك

يشذأنهوالعقليقبلهلاوالذيهنا.المحضباللهومرادهندريفلسنا

ليلهويعانيماونصبهالسفرلأواءمنويعانيالبلاد،اقم!إلم!الزحالالمرء

تكونأنوأفا.!!وغرائبهالقولشذوذمنر!بئلاوهذا،الحديثبجمع

فهمدونأحاديثعلىالحصولالطويلةالرحلاتمن!(!)الوحيدةا"لغاية

.دعواهيؤئدواحدبمثاليجاءناوليته.بعينهالافتراءهو،واللهفهذا،لمضمونها

)8(

جولدتسيهر:يقول

بهاقاموالتي،سابقموطنيفيعنهاتحدثناالتيالهجماتوتوضح1

فيكانخاطئبشكلالرحلةاستعمالأن،الحديثأهلضدالمعتزلة

الانتباهإثارةفيالورعونالفقهاءيترذدولم.الثالثالقرنفيحقيقةأوجيما

الجهليماأ.بعضوتلقاهاالماكرونالرواةارتكبهاالتيالحماقاتتلكإلمط

الثالث،القرنفيأوجهبلغالرحلةاستعمالسوءأنهناجولدتسيهريرى

الخامس.القردقفيأقصاهبلغال!ثزهذاأنفيقزراللاحقةالفقرةفييعودثم

كانجولدتسيهرأنرأيناحسبذلكفيوالسبب.اضطرابهبعضمنوهذا

تؤتدشواهذأوأدئيماعكيقففلممتكيرزقننإلم!الزحليمافساديرجعأنيريد
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علىمحيلآوأهليماالحديثعلالمعتزلةهجومإلمطبالإشارةواكتفىمزاجمضه،

ذتمفيقيلتالتيالأشعاربعضهنالكأوردحيثكتابهمنالرابعالفصل

يتضفنإليهالمشارالموضعبأنيوهمنابهذاوهو،الزحلةذمفيوليستالرواية

ذلكفيعليهرددناوقد.كذلكالأمروليس،الرحلةاستعمالسوءعلىأدتة

مستفيض.بشكلالموضع

للحديث.الذهبيالعصرهوبل،الحديثقرونأزهىمنالئالثوالقرن

الصنعافيالرزاقعبد:ومنهم،فيهعاشواوأئمتهالحدي!ثجهابذةأنويكفي

هـ(،023)تخياطبنخليفةهـ(،228)تمسرهدبنمسذدهـ(،211)ت

أبيابنأبوبكرهـ(،234)تالمدينيبنعليهـ(،233)تمعينبنيحى

024)تالأصئمحاتمهـ(،238)تراهويهبنإسحاقهـ(،235)تشيبة

الذارورديهـ(،242)تالخلالعليأبوهـ(،241)تحنبلبنأحمدهـ(،

بنمسلمهـ(،256)تالبخاريهـ(،255)تالدارميهـ(،243)ت

قتيبةهـابن275)تداودأبوهـ(،273)تماجهابنهـإ،261)تالحخاج

ت)البغويهـ(،281)تزرعةأبوهـ(،028)تالترمذيهـ(،276)ت

هـ(.292)تالبرارهـ(،286

فساد.إلىالرحلةحالغيهيؤوللاوغيرهمهؤلاءبأمثالتعبئوقرن

)9(

جولدتسيهر:يقول

مسلمانعالماننتهوقد.الخامسالقردقفيأقصاهالشزهذابلغلاوقد

مننوعآبذلكفقذمواالبلاء،هذاإلىالقرنهذاعلماءمنمبززان

أبوبكرأحدهم.الأيامتلكفيالحديثجمعأوساطداخلالوعي
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هذاونجد...هـ(.463)تالبغداديبالخطيبالمعروفأحمد

معاصروهوهـ(،505)تالغزاليعندوضوحآأكثرالموقف

ستآإ.منهوأصغر،البغداديللخطيب

:تعليقانقولهعكهناولنا

صحيح.غيرالهجريالخامسالقرنفيأقصاهبلغالرحليماشزإنقوله:الأول

القرنإنذلك،علىدليلمنساقهماعلنرذأنقبل،نقولأنويكفي

ت)البرقافي:طبقةمنالأعلامالحديثأئمةمنيخلويكنلمالخامس

هـ(،456)تحزموابنهـ(،434)تالهرويذزوأبيهـ(،425

474)توالباجيهـ(،463)تالبرعبدوابنهـ(،458)توالبيهقي

هـ(،948)تالسمعانيالمظقروابنهـ(،475)تماكولاوابنهـ(،لا

هـ(.894)تالجيانيعليوأبي

الأؤلالدليلفأقا.متهافتاندعواهصحيمالإثباتساقهمااللذانالدليلان:الثافي

المستطير.الشربهذاألبتةيشجرلاوهو،البغداديللخطيبكلامفهو

يفعلونكانوازمانهفيالروايةعلومإلمطالمنتسبينبعضأنفيهماوغاية

التاس.منقليلةملةأنهمإلمطيشير()طائفةبأنهمإياهمونعتهذلك،

كانواالمسلمونوالعلماء.فوقفماالواحدعلىالعربيةفيتقعوالطائفة

فاجملهكانولويعلومنكرقوليأويظهر،شاذفعلكلعلىللرذيتصذون

ونوعالفعلبطبيعيماالجبزةولكن،بالعذبعبرةلاإذ.اثنينأوواجدآ

(:)الكفايةكتابهمقذمةفيالخطيبيقول.شذوذه

والمثابر؟الأحاديثكتبفيوشغقازمانناأهلمنطائفةاستفرغت"وقد

الماضينالسلفنظروينظروا،المتقدمينمسلكيسلكواأنغيىمنجمعها،على

الحديمثمنقنعوابل..والمرضيئالمرذولسبيلوتمييزوالمروقي،الراويحاليفي
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إلم!وسافروا،الشديدةالمشاقتحفلواقدأسفار.وحملةأغمارفهم..باسمه

الحلمركبواستوطؤواوالكلال،الدأبعليهموهان،البعيدةالبلدان

يحملون..والأهوالالمخاوفوركبوا،والأموالالأنفسوبذلوا،والارتحال

يحسنلابمنويحتجون،إمامتهتجوزلاممنويأخذون،عدالتهتثبتلاعمن

."))(..الروايةشرائطمنبشيءيقومولا،صحيفتهقراءة

لمايوظفهبحيثمبتورآينقلهالغزاليللإمامكلامفهوالئانيالدليلوأفا

للغزالي:الآتيالقوللنافيسوق،مزاعمهيؤتد

الحديث،علمفيأوقاتهماستغرقواأخرةفرقةالمغزينأصناف"ومن

العالية.الغريبةالأسانيدوطلب،منهالكثيرةالرواياتوجمعسماعهفيأعني

،فلانعنأرويأنا:ليقولالشيوخويرىالبلاد،فييدورأنأحدهمفهقة

الأسفاركحملةإنهم.غيريمعليسماالإسنادمنومعيفلانآ،رأيتولقد

النقل،إلأمعهموليسقاصر،فعلمهم.السنةمعانيفهمإلمطالعنايةيصرفونلا

"...يكفيهمذلكأنويظنون

منكثيرإلىهذا"ويقود:فيقولهذابعدجولدتسيهريستطردثم

أنهميزعمونالذينأولئكنشاطاتفيالسخيفةوالوقائعالحالات

كلاممنأسطرآيتخطىثم"،الحديث()رواةجامعييوخهون

الآتي:كلامهتتمةلناوينقل،الغزالي

يناموالشيخيقرأ،والحديثالشيخمجلسفييحضرالصبيئفترى.."

تصذىكبزفإذا،السماعفيالصبياسميكتبثم،يلعبوالصبيئ

ولايصغيولايسمعولا،يغفلربمايحضرالذيوالبالغ.منهييسقغ

سماعيكتمتأنجازولو...ت!نيأوبحديمقيشتغلورب!ايضبط

3صالكفاية:الخطيب،البغدادي)1(
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المجنودبشماعيكتحتأنلجازينسخوالذيوالتائيموالغافلالصبيئ

.")1(.المهد.فيوالصبى

فيالرحلةبفساددعواهلتأييدجولدتسيهرينقلهالذيالغزاليوكلالم

:لأسبابللاستشهادينفعلاالحديثطلب

وهوشزطيما،بغيربال!ماعاشتغلواقنذئمفيهو-اللهرحمه-الغزالمنكلام-)

ولكنيتؤقم".قدكماالرحلةذتمفيليسوهو،نف!هالغزالم!بهصزحما

.القارئعلىيبهتمحتىالنمقمنحذفهجولدتسيهر

أولئك:غروروجوهمبينآذاتهالموضعفيالغزالييقول

أنهم،الزمانأهلعليهأكمثالذيوهو-الغرورأوجهأفي-"ومنها

لهتكنلمف!نبمجزدهال!ماعفإن،السماعبشرطيقيمونلاأيضأ

بعدالتفهمإذ،الحديثإثبالبإلم!للوصولنفسهفيمهئمولكنهفائدة

الحفظ،ثم،التفهمثم،السماعفالأول.التفهمبعدوالعمل،الإثبات

ثم،السماععلالجملةمناقتمرواوهؤلاءالنشر.ثم،العملثم

..".الشيخمجلسفييحضرالصبيئفترى،السماعحقيقةتركوا

التيالوسائلمنوسيلةوالزحلة،المعروفةالئلقيطرقمنطريقةال!ماع2-

طالباكتفىفإذاوبغيرها.بالزحلةيكونالسماغأنأقيال!ماع،بهايتحقق

فيغيرهممنللسماعالزحليماإلىالحاجةتدعهلمبلدهأشياخعندبماالعلم

وهو،الغزاليكلايممنالمرادمعنىعرفناذلكتبينوإذا.الأخرىالبلدافي

الغفلة.وعدمالتثتتوهوشرطهمنخلاالذيال!ماعانتقدإنماأنه

زمنفيالحديثعلماءبيانهافياستفاضمسألةبال!ماعالصبيئتحفل3-

فذهب،الصبيئفيهيتحفلالذيالعمرفيواختلفوا.وقبلهالغزالي

893-793ة3لإحياءا:مدحاأبو،لغزاليا())
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آخرونوذهبوالأداء،التحفلبدءفيحذآالبلوغسنجعلإلم!بعضهم

كلوساق.بعدهالأداءواشزطوا،البلوغقبلالصغيرتحقلجوازإلى

ولكن.لبسطهامناسبأالمكانهذاليسوأدتةحججأدعواهعلفريتي

الضغير.سماعجوازهوالحديثأئمةمنكثيرنظرفيالراجخالرأفي

:عياضالقاضييقول

بهيحصلماأقل(والخامسةالرابعة)وهيالسنهذارأواإنما"ولعفهم

الطئعبليدورت.للعادةذلكفمرجوعوإلاوحفالا،ئ!قعماؤغقلالضئما،

يعقلالقريح!ذكيئالجبقيماونبيل،السنهذافوقشيئآيضبطلاالفطزهغبيئ

")1(.السنهذادون

فيالعلميثبتهماوهو،للحفظأذغىالئلقيفيالتبكيرأنريمتولا

علىيعيبلاأنهيرىالغزاليكلامفييتأملومن.الواقعويؤكدهزماننا،

يغفوحيثالإسماععمليةفيالمتهاونالشيخعليعيبولكنه،السماعالصغير

مسألةحشرف!نذجمزماكلعنوفضلآ.سماعهميجيزثميلعبونوالصبيان

منوذلك،الخلطمننوعمنالرحلةذئمموضوعفيالصغيرالصبيسماع

منه.ألفناهاالتيوغرائبهجولدتسيهرعجائب

)15(

جولدتسيهر:يقول

شكلفيأفاضلعلماءإلىالموخهةالئقتمأعحيتانضستتقمغ"وعندما

التيالممكنةالحيلنستنتجأنبالخبرةنستطيعالمجالهذافيانتقادات

عبدرحلاقيعلالجوزيابنحكمفيهذاوينعكس.الرواةيمارسها

46صالإلماع:عياضالقاضي)()
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(،)الأنسابكتابصاحبهـ(56ر)تالمروزيالسمعانيالكريم

فيوسافر،الحديثسماعمنمكثرآ"كانالعا%:هذاأنيروونحيث

وخراسانالنهروراءماإلىورحل،غيرهيسمعهلممامنهوسمع،طلبه

والجزيرةوالموصلوالعراقوأصفهانالجبلبلدإلم!ودخل.دفعات

عكعذتهمفزادتمشيختهجمعوقد..البلاد.منذلكوغير،والشام

ابنإنقائلأ:الكلامهذاساقالذيالمؤزخوششطرد."الآفأربعة

يقولوالوضاعينالموضوعاتفيألفالذيهـ(795)تالجوزي

عيسى،فهرفوقإلمطبهويعبرببغدادالشيخيأخذكانإنهالعالمهذاعن

ابنكلايمعلىالأثيرابنويعفقالنهر.وراءمنفلانحدثنيفيقول

النهروراءماإلمطسافرالزجلف!نجدآ،بار؟"وهذا:بقولهالجوزقي

هذاإلم!بهحاجيمافأقي،شيوخهعاقةمنبلادهعاقةفيوسمعحقأ،

يبتيلمالجوزيوابنشافعيئ،أنهالجوزيابنعندذنبهوإنما.التدليس

ابناتهامفينظئهالذيكان"ومهماالحنابلةمكسريإلأأحدعل

الكثيراعتراهاقدالطلبرحلاتأنعكواضحمؤشرفإنه،الجوزي

وشكلتأ".مادتآوالكذبالتحايلمن

فسادمنالحديمثطلبفيبالزحليمالحقمالإثباتساقهاالتيالقضةهذه

جولدتسيهرنقلوقد(.التاريخفي)الكاملكتابهفيالأثيرابنفسادهابينقد

التعضببسببالأثيرابنرذهاالتيالقضةهذهتهافتبيانفيبرمتهكلامه

يبدوأنهمنالرغمعكجولدتسيهر،أنغيروالشافعييما.الحنابلةبينالمذهبي

اعترىماعكواضحآمؤشرآعذهاأنهإلأ،القصةهذهيستسغلمنفسههو

كلامدفعفيالأثيرابنقالهماعلىونزيد.وكذبتحايلمنالطلبرحلات

:فنقول،الجوزيابن

عدادفييصثفأنهغيرالحديثعلماءأجقةمنفاضلعالمالجوزيابن
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)1(

منإنهفيهيقالماوأقل.مقبولغيرالسمعانيفيوكلامه.المتشددين

.حرمانوالمعاصرة،البعضبعضهمفيالمعاصرينكلام

أحدالجئار.عبدبنمنصوربنمحمدبنالكريمعبدهو،السمعاني

الكبرى(الشافعية)طبقاتكتابفيطويلةترجمةلهالمشاهير.الأئمة

فيها:جاء،للذهبيالحقاظتذكرةمنمقتبسةللسبكي

اثتقنيما،المفيدةالئصانيفوصاحب،المشرقلمحذث،الإسلامتاج9

بيتأرفع"بيته:الخوارزميمحمودقال.والأصالةوالسؤدبوالرياسيما

والأمورالشرعي!العلومفيوأقدمهوأعظمه،الإسلامبلادفي

الفضلاء.وأسوةالعلماءقدوةوأخلافهالبيتهذاوأسلافالدينئيما.

أئمةعكتقذموا،عليهمموقوفةوالرياسةإليهممدفوعةالإمامة

..".والفقهبالفضلعليهموترأسوا،بالاستحقاقالآفاقفيزمانهم

،خراسانبلادفعفترحلتهواتسعت،والسماعبالحديمثوعني

،وطبرستان،والشاموالحجاز،،والعراق،النهروراءوما،صبهانأو

النخار:ابنقال..النصارىأيديفيوهوالمقدسبيتوزار

لمشيءوهذا،شيخالآفسبعةشيوخهعددأنيذكرقن"سمعت

الحافظعنهروى.وأقرانهأشياخهمنجماعةمنهسمعأحد.يبلغه

ذكرهعساكر...بنالقاسموابنهعساكر،بنالقاسمأبوالاكبر

عليه،وأثنىعساكربنالقاسمأبوالكبيرالحافظورفيقهصاحبه

وكثر؟ومعرفيما،،صدقيعنمدافعغيىخراسانشيخالآنهو:وقال

مصئفيما")1(وكتبل!جزاء،سماع

بذلك.رميئولا،المدلسينطبقاتفيال!معانييذكرلمذلكعنوفضلآ

026-4925:الكبرىالثافعيةطبقات:لبكي
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وثقهوالتعديلالجرحفيتشذدمنعنهعيرفمامعالذهبيالإمامأنويكفي

ال!ير،جميلدئنأ،غذلآالزحليماواسغ،حخةحافظآثقة"كان:فيهفيقال

المحفوفي")1(.كثيرالضحبيما،حسن

جولدتسيهر.كلايمتهافقمبلغلناظهرهذاتبينص!اذا

41318:الحفاظتذكرة:الذهبي)1(
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السابعالفصلعلىتعليقات

الحديثجولدتسيهروتدويق

)11

بخلل:مشوبإنصاف

)دراساتكتابهمنالثانيالجزءمنالسابعالفصلجولدتسيهرخضمق

للحديثالمبكرالتدوينفكرةعندافعوقد.الحديثتدوينلمسألة(عمدية

مناقشةفيسبقهآخرمستشرقيإلىذلكفيالفضلويرجع.منصفآبذلكفكان

تصحيحفيالفضللدراساتهكانالذي3!!ولء3"3شبرنجروهوالموضوع

لمالنبوفيالحديثأنزعمواحيث،المستشرقينأكثرعلىسيطرالذيالوهم

منهوإن!اذلكبعدمدؤناتمنظهروما،الكريمالرسولعهدفييدؤن

أنفسهم.المسلميناختراع

البغداديللخطيب(العلم)تقييدكتابإلىالخطأهذاتصحيحويرجع

الشهيرةمقالتهفيهجاءماعلىأشسىثم1855،سنةشبرنجراكتشفهالذي

.(قهأ!ول3ول،334!3!ه"!مهأق*!ولأوتطورهالكتابةاصولأ)

181(:/491،2/)2جولدتسيهريقول

وال!ثريعةالشفهيةالشريعة:أي؟اليهوديالدينيبالتراث"وقياسآ

الشفهية،الشريعةكتابةتحريمعنفيهتسودالتيوالفكرة،المكتوبة

فيبالتدوينوحدهخق!القرآنأنطويلولأمدسائدأالاعتقادظل

دونشفهيةصورةفيجانبهعلىوجدالحديثوأن،المبكرةالأجيال

فيتستبالذيالفاساالقياس!وهذاتدوينيما.فيأصحابهيفكرأن
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تمحيصئةدراسةخلالمنآنهاتضحقدالمخطئةالمفاهيممنعدد

كلتآ،.عنهالدفاعيمكنلاللحديث

أصوليإلمطالمسلمينعندسلوفيكليرذأنوأضرابهجولدتسيهرتعؤد

كانواتدوينمنعإلم!ذهبواالذينالمسلمينبعضأنيزعمهناوهويهودتإ،

بفسادإقرارهمع،الشفهئةال!ثريعةتدوينيحزمالذياليهوديبالتراثمتأثرين

وجهين:منفاسدكلاموهذا.القياسهذا

قياسآالسنةتدوينمنعواالذينهؤلاءمنواحد،بشاهدولولنا،يبينلما-

اليهود.عندالشفهيةالشريعةتدوينتحريمعك

اليهوديةالشفهيةالشريعةتدوينمنععكالسنةتدوينمنعقياسإن2-

.فسادهوجهيبينلمدان،نفسهجولدتسيهربهأقزماوهوفاسا،قياس!

اليهودبشريعةفالئبيئستةيسوونلاالمسلمينأنفسادهووجه

بالشريعةيعرفمالأن،قطمنهمأحدعنذلكيروولممطلقآ،الشفهية

علالربيونوضعهاالتيوالتعاليمالشروحهياليهودعندالشفهية

سفر:وهيالقديمالعهدبكتابالموجودةلأولىاالخمسةالأسفار

لعدداو،!كأكاأ!،!ول3للاوييناو،ص!*هولة5لخروجاو،ك!+ء!3أ3ينلتكوا

أول.3"!ول،االمشناهسمباعرفتوقد!35!،ولحهوللاوللتثنيةواولول*،6كهعح

0012سنةا!موسىعهدفينشأتاليهوديالتراثفيكماوالمشناه

جمعهابدأحتىشفهيآنقلهاعلىالعهدذلكمنذالأجيالتتابعوقد..مق

شروحلهاوضعت.ثمالثالثالقرنفيوانتهى.م،ق07سنةفيوتدوينها

التلمود.باسمتعرف

لهاشروحآوليستوتقريراتهوأفعالهأقوالههيج!المصطفىأحاديثبينما

الربيين.أواليهودلأحبارمستقلةوتعاليمأقوالهيالتيالمشناهفيالحالهوكما
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تدوينتحريمويريدالمخطيء،المفهوملهذاأنجولدتسيهرويزعم

ذلكفيولهم،أنفسهمالمسلمينبينمنعنهومدافعينأنصارأ،الحديث

)2/جولدتسيهريقول.رأيهفيالدينيةالمصلحةهذههيفما.دينتةمصلحة

فيكبيربشكلالقديمةالرأيمدارسساهمتالمفهومهذا+ولزسيخ

".يمكنمابقدرالمكتوبةالشريعةشأنمنبالتقليلالفقهتطؤرإعاقة

تدوينفيالتشكيكالرأيأهلمصلحةمنأنههذاكلامهمنيفهم

رؤجممنأورؤقيقنهمفإنهمولذلكبه،الاخجاجعنلانصرافهمالحديث

عهدمنذالسنةتدوينثبوتصحلولأنه،الأحاديثكتابةتحريملفكرة

فمنولذالها،المعارضينمنغدواوإلابهاملزمينيكونونف!نهمالرسول

نأعلىويدذ!اوبار؟سمجتفسيروهذا.التدوينتحريميشيعأنمصلحتهم

فأهل.بالسطحتةيتسمالرأيأهلعندالتشريعلأصولجولدتسيهرفهم

بهاللعملوأصولآقواعدلهمأنغير،والسننبالحديثيحتخونالرأي

لعللحديثآيرذونفقد.الحديثأهلعندعمابعضهايختلفلقبو!اوشروطأ

اثغارض،منالحديثبسلامةالأصوليونعنهيعثرماوهو،فيهقادحةيرونها

لعملمخالفآمضمونهكانأو،الاختلافعندعليهالمدينةأهلإجماعكتقديم

الفقه.أصولكتبفيبتومعمبسوطيثيءوهذا.راويه

عنهاوالنهيالكتابةذمأحاديثرواةلوجدناصحيحآافتراضهكانولو

إثباته.يستطيعلاماوذلك،الرأيأهلمن
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)2(

ولقول:

نظرهم،وجهيمالدعيمكثيرةققحص!أيضآاختيرعتالدائرةهذهإوفي

فراشعلوهو!دالئبيئعندوقعالذيالمشهدذلكأشهرهاومن

".الكفايةفيهبماواضحأتصورهمكانحيث،الموت

-الرأيوأهل.الرأيأهلدائرة!الدائرةهذهإوفيبقولهيريدأنهالظاهر

نمقالحديثلأن،الحديثتدوينضدموقفلهم-جولدتسيهريزعمكما

.بالرأيالقوليعوق

الزعم.هذافسادآنفآبئناوقد

؟الرأيأهلدائرةفياخئرعتالتيالكثيرةالقصصتلكهيف!ا

!إزعمهلإثبالبساقهماغيرلاقضتانهما

وجهين:منالأولم!القضةعكوالتعليق

إلمطمشيرآ3،رقمالهامشفيعليهاأحاليعنيهاالتيالقضة:الأولالوجه

يقول(.العمةفيجاءماباب،الفرائض)كتابمالكموطأوهومصدرها

الشرعية،الأحكامتدوينيستنكرخبرالموطأ"في:الهامشهذافيجولدتسيهر

وهوفمحاهالأحكاممن4شيفيهكتابلهكانالخطاببنعمرأنفيهجاء

ظاهرتحريفوهنا.الكتاتيخاطمببذلكوهو".أقزكاللهزخمتك"لويقول

زعتلث"لو:قولهوهو،للكتابوليسللعفةالخبرفيالخطابلأنالنم!.في

اللهاقزفيأيجولدتسيهر،فعلكمابفتحهالاالمزتينفيالكافبكسير"أقزفيالله

العقةبميراثوالمتعققإليهالمشارالموطأخبرفيصراحةجاءماوهو.وارثة

نضآ:فيهوردحيث
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خريمئنيغفيروئنيلمخضدئننتكيرآبيئننلمخفدغنقالكغنتخت!إخذثيي

ته"يقالىقديماكانيقزيمثيقؤلمطغنآختزةآناالرزميخئالقةئنيالزحمنغئدغن

تاقاذالطفزضلىقلماالحطابئننعقزجمئذتجاي!اكئتقاذانامزشىائن

ؤت!تخبزغئقاقت!آل-ائغفيماشأدبفيكتتاييهتاب-ائيهتاتدلكقلئمتزقا

تؤقاذ:ثتمييإ،ائيهتاتدلكققخا2قايييماتذحأؤبتؤليقذغاتزقابيماقالاةغئقا

منذلكيكونأنيمكنولا.أقرفيإاللهزخمتلثتؤ7قرفي،ؤارثةاللهزضتلث

بالعبارةيأتيأنعلىالهامشفيحرصقلأنهمقصودغيرخطآجولدتسيهر

ا*!ا4ء3ءط،لااهكذا:اللاتينيةبالأحرفمكتوبةبالعربيةالإشكالموطن

وأقزك.رضيككافبفتح.!لةا)ول4،4+حمةط41

يريدكماالتدوينمنععلىللاحتجاجينفعلاالخبرهذاأن:الثافيالوجه

ميرافيفييرىكانالخطاببنعمرأنفيهماغايةصانماجولدتسيهر،يوهمناأن

نفسهتسزحلموتا.توريثهافيمنه3اجتهاوهوصحيفيما،فيفدؤنهرأيآالعقيما

مخافةتوزعآالصحيفيمامنمحاهيؤيدهماوجودلعدمالرأيأوالاجتهادلهذا

تحريمهأوالتدوينإباحةبمسألةالخبرلهذاصلةولا.علمبغيراللهعلىالقول

بين.هوكماألبثة

ف!ذا(.)الظاهريةكتابهعلعليهاللوقوفأحالفقد،الثانيةالقضةوأقا

تتؤتجعابالئبيئاشتذتما9قاذ:أنهغتاسيىائنيغنالشيخانأخرجهماهي

الثبيئ!إنعقر:قاذ.تغذةتصفوالايهتاتاتكئمفتحثبيهتابائتويخبتاذ:

غئيقومواقاذ:الفغما.ؤكثزقاختقفوا،خ!بتا.اللهجمتال!ؤجمئذتاائؤتجعغقتا

خاذقاالررئ!كلالزرتةإنتقولىغئاسيىائنقخزقي.الئنازعجمئلإيتئتييولا

)1(.جمتابه!ؤتينؤشقتمغقييمااللهضلاللهزشوليتين

باب،الوصية)كتابومحلم(،العلمكتابةباب،العلم)كتابالبخاريأخرجه.عليهقفق)1(

.عباسابنروايةمنبه(يوصييثيءلهلي!لمنالوصيةترك

-461-



علماءإنحتى.يزعمكمامخترعةوليستصحيحةأولآالقضةفهذه

الدائرةهذهوفي9:لقولهإذآمعنىفلاعليها،يعترضواولميروونهاالشيعة

وهي..!.أشهرهاومن،نظرهموجهةلدعمعديدةقصصأيضآاخترعت

فذهب،حدثتواقعةتحكيهيدمانما،التدوينمنععلىدليلأليستثانيآ

يكونربماقياللهرسولأنإلم!منهماجتهادآالأصحابوبعض!هعمر

كلامللخبرشرحهقيحجرولابن.عليهيثقلواأنيشأفلمالوجععليهاشتذ

:للفائدةطولهمعهناهاننقلهقتم

للافيثالي،يتابرانائقأمورخقؤكانآفر،إئتويب:ؤغئرهائقزطبيئ"قاذ

تابمنؤآناائوجوب،غلىليشآناطائقةقغغئا!نهيعقرخمقزليهن

الحاتةيفكفيغتييماتشققادلكمنيكففو"أنفكيرهواالأصلحإق!الإزشاد

تغالمق:ؤقؤله(ثتئءينآتيهتضفيفرظتاماأتغالمق:قؤلهإشيخضارهئمقغ

نأاخزىيالائقيماؤخمقز.اللهجمتابخ!بتاعقر:قاذؤ!ذا،(شىءلئييتتتاإ

ؤدؤ،الإيضاحزيادةمنتتضقناؤقاأفرهإفيثالمن!ييمايمايكت!تأنالأؤقط

دلكتغد!هغاشؤ!ذاالاخيتار،كلىكانالأؤلأفزةأنغلبائقتايمثماأفره

تئركلملأنهلاخيلايخهئمتتركالمؤاجتاكانؤتؤ،بذلكافزهئميغاودؤلمالافا

لمقاالأكورتغضفييزاجعوتاالقمخاتةكانؤتذخال!،قنيمخاتقيماالئئييغ

شاةإنالاغيضامجمتابفيدلكت!طؤشتأيبإفتثلوا.غرتمق!دا،بالأفيتخنرم

قميل:،بائيهتابالمزادفيؤاختيص.!هعقرمؤاققةمنقذاعذؤقذ.تغاق!الله

تل:ؤييل.الاخيلافلتزتمعالأخكامغلىيييماتنمقجمتاتاتكتبأنازادكان

قاته"الاخيلاف،تينهئمتقعلاختىتغدهاجمققاءاشاجميغلتنضأنأزاد

ليإاذجمي:غائشةجمئدؤهؤقزضهاؤائلفيقاذ!هاتاؤيؤيدة.عتيتةئنشفتان

ؤتةنجىلائل،ؤيقولكتقنتتقئىأنأخافق!ئيجمتاتا،أكتبخئىؤاخاكآسباك

قتئمدلكؤقغقغتاة،ؤلفمقمن!.مئميمأخزتجاتكرأأرباالأؤائمؤمنونالله
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الجطابب:قاذكاييتا..:آفيخ!بتا.اللهجمتابعقر:يقؤلياطقرؤالأؤل.تكتب

ؤعدتمائعتماءقصيقةتتالقتايخلافينريلبماتفقتؤانه"إلم!عقردقتإنما

الاخيقادتئالللمآشتاءأؤلثيئءغلىتمث!تؤبايله"ائحؤزقيإئنؤتغفتةالاخيقاد.

فيتكتباقاتكونأنعقرخا!قإتماقاذ:خضرقا.يمكنلاالحؤابثلأن

دلكفيالطغنإقطشبيلآائمتايقونبذلكقتجدائقزضغقتةخاتة

غلدليلائحديثقيفيائقغازي..أؤايخرفييؤيدةقاؤشتأيبالقكتوب،

ؤتغكتاالجئرجزقانفيشتتاتكونقذالاخيلافانؤغلائجفم،جمتاتةتجؤاز

وقوعؤيييما.دلكبشتبالمدرتيقةتغيينقريغتخاضماالفذئننالزجقيييضةفي

أ)1(.!ييما.غقئيماينزللمييما!التيئبخضز؟الاخيقاد

)3(

وذقهاالكتابةعنالنهيفيالمرويةالأحاديثأنجولدتسيهريزعم

اخترعهاأحاديثعليهاوالحثبهاالأمرفيالمرويةالأحاديثوكذلك

الحديث.تدوينمسألةفيمذهبيهمالتأييدالمتنافسانالفريقان

184(:/8912،/)2يقول

ذلكنبتنولكي.متناقضةالآراءمنمجموعتانالموضوعهذا"وفي

.النزاعهذامنمبكرةزمنيةحقبإلىالرجوعمنلنابذلا

نبوية،أحاديثصورفيسيقتوقد،الخاضةآراؤهماوللفريقين

،القرآنسوىشيئآعنيتكتبوالا9:الئبيئقولالفريقينأحدفيروي

الثافيالفريقمنجريجابنيرويبينمافليمحه،شيئآكتبومن

فوافقه؟!العلمأقتدإهل:يك!الئبيئسألأنهعمرابنعنحديثآ

العلم()كتابة182:االباركطفتححجر:ابن)1(
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بأنهاأجابتقييدهمعنىعنشيلوعندما.ذلكعكك!الئبيئ

سألشعيببنعمروجذأنسلمةبنخمادحذثوقد.الكتابة

نعم.يك!:التبيئفأجاب؟منهسمعهماكليكتبهل9:-لمجن!الئبيئ

الغضبفيأقوللاف!ني.نعم:قال؟والرضاالغضبفي:فقال

جلسالأنصارمنرجلآإنهريرةأبوويقول!الحقالأوالرضا

ذلكفشكاحفظها،علىيقدرفلم،الأحاديث!التبيئمنيسمع

هذهوباختراع".بيمينكذلكعكإاستعن:الئبيئلهفقال،إليه

صخؤعلىالحجبئيمقذمأنالمتنافسينالفريقينكلاحاولالأحاديث

!.دوافعهعنمنهمأىيكشفاندونمذهبه

روايتها،وطرقيبالأخباربصيرأوعارفيعنيصدرلاكلامإهذا

وأشكالومنسوخها،وناسخهاوعافها،وخاضهاورودها،ومناسبات

بينها.الجمعيمكنومتىتعارضها،

الأحكامإصدارعكالمعتادةجرأتهفيهأوقعتهأغلاطفيوقعهناوالقائل

ترو.دون

وهذا.والاختراعبالوضعالفريقينأحاديثرميهفيهوقعخطأوأؤلى

أسانيدها،فيكذابينعكبالوقوفوذلكعليهالدليلإقامةمنبذلا4شي

القتاد.خرطدونهماوهذا

ونضه:الخدرقي)1(،سعيدأبيروايةمنذكرهالذيالأؤلوالحديث

غنأشقتمئنيزيدغنهمامخذثتاالأزبكيئخايدئنقذابخذثتا9

ؤقنغنييمتبوالاقاذ!اللهزشوذأناجمذريشجيدأبيغنت!ايىئننغالاء

)المقدمة،سننهفيوالدارمي(،الحديثفيالتثبتباب،والرقائقالزهد)كتابصلمأخرجه1()

ا(63كورقم،الخدريسعيدأب)مندمسندهفيوأحمد(الحديثكتابةيرلممنباب
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قاذغين،كذتؤقنخزقيولاغئيؤخذثواتفتفحاائقزآلبغينغئيكت!ت

الئار".منققغذةقفتتتؤأممتغمذا،قاذأخ!ي!باهمالم

بناللهعبدعنعطاعنجريجابنعنالمؤملابنروايةمنالثاف!والحديث

أقيااللهرسوليا:قلت9:قال!(!جولدتسيهرعندجاءكماعمرابن)وليسعمرو

هو؟تقييدهوما:والسائل1(.")الكتالب:قال؟تقييدهوما:قلت.نعم:قال؟اليفتم

كمااللهرسولوليسعمروبناللهعبدهو!،الكتابدا:بقولهأجابوالذيعطاء،

التيالخبررواياتإحدىفيصراحةذلكجاءوقدجولدتسيهر.كلاميوهمقد

عنعطاءعنجريجابنعنالمؤقلبناللهعبدحدئنا..!وفيها:البر،عبدابنرواها

عطاء:قال.العلمقئد:قال؟العلئمآاقئداللهرسوليا:قلتعمرو:بناللهعبد

")2(.الكتابعمرو(:بناللهعبد)أيقال؟العلمتقييدوما:قلت

بنالله)عبدجذهعنأبيهعنشعيببنعمروروايةمنالئالثوالحديث

في:قلت.نعم:قال؟منكأسمعماأكت!ب،اللهزشوذإيا:قلت:قالعمرو(

خفآأ)3(.إلأأقولىلاف!في:قال.نعم:قال؟والغضبالرضا

هوكماوالضعيفالصحيحفيهابها،والإذنيالكتابيماعنالنهيوأحاديث

الخدريسعيدأبيحديثمنهاصحتهعلىوالمتفق.الحديثأهلعندمعروف

الذيبالكتابةالإذفيفيهريرةأبيوحديث،مسلماخرجهالذيالنهيفي

سألاليمنأهلمنرجلآأنوفيهداود)4(،وأبوومسلمالبخاريأخرجه

عبدوابن68،صالعلمتق!د:البغداديوالخطيب،صالفاصلالمحدث:الرامهرمزيانظر1()

فيالطبراقرواه:"152ا:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.88ا:وفضلهالملمبيانجامعالبر:

ثقة،صعد:ابنوتال.حبانوابنمعينابنوثقه،المؤملبناللهعدوفيه،والأوسطالكبير

.مناكيرأأحاديثهأحمد:الإماموتال.الحديثقليل

88أ:وفضلهالعلمبيانجامعالبر:عدابن)2(

)كتابالبخارياخرجه)3(

مكةتحريمباب،الحج)كابملم(العلمكنابةباب،العلم)كابالبخاريأحرجه)4(

العلم(كتابباب،العلم)كتابداودأبووصيدها(،
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شاه".لأبي"اكتبواقائلآ:بذلكأصحابهفأمرلهيكتبأنلمج!اللهرسول

المعبود:عونصاحبيقول

ائؤقففيالألفتغدؤقاءممغخقةب!ثمييهؤشا؟(:لأبياكتبوا9)فقاذ

الئبيئأنجمئايئمتقاد.ائقتحفيالحا!ظؤقاذ.القيييئقاته"بالئاء،هـلقالؤلاؤالذزج

شييدأبيخديثيغارضؤهؤغئا،ائحديثجمتاتةفيأبنؤشفتمغقييمااللهضلى

مم!يم.زؤاة"ائقزآنغئرشيتاغنييمتبوالا9قاذ:!اللهزشولآناجمذركيئ

فيؤالإذنبغئرإئيتاسهخشئةائقزآننزولبؤقمتىخاضىالتفيأنتينهماؤالجفع

فيؤالإذنؤاجد،شيئءفيائقزآنقغائقزآنغئربيهتات!خاصقالئفيآؤدلكغئر

قغ.آقزتهاؤهؤ،الائيتاسمنالأفنجمئدتاتاي!خلإذنؤاممتقامالنفياؤتفيريققا،

الجفظ،ون3ائيهتاتةغلىالايمالجمئاخمثيئبقنخاصقالئفيؤ!يليتايخيقا.لاانه"

ؤتفهالضؤابؤقاذ:شجيدابيخلإيثأغلقنؤمئهئم.دلكمئاأمنقنؤالإذن

كؤقلخديث:الأطزاففيالمرفيقاذ.إئتقىؤغئرهائبخايىفيقاته"شجيد،أبيغل

ائحشنأبيرؤاتةفيؤهماشفلئنجمليخديثؤكذلكالرؤاتة،فيليقالقضلئن

إ)1(.لي!مائقاأبوتذكرةؤلم،ؤغيىهائغئدئن

مسلم:شرحفيالنووييقول

قثتحا(ائقزآنغئزغنيكت!تؤقنالقزآن،ضرغنيقياالا!:إقؤ!4

ائيفم،جمتالهفيكثعرإخيلاف!ؤالتابيينالضخاتةمنال!ئمقفتئنكان:ائقاعيتاذ

ؤزاذتجؤازقا،غلىاثئيمونأخمغثتمآكثرهئم،ؤأتجازقامئهئم،كثيرونتجيرققا

خقفيهؤ:قميل،الئفيفيائؤارديثافييهذاائمزادفيؤاختقفوا.الجلافدلك

ائؤاردةيثالأخابؤتحقل.كتمتإداائيهتاتةغلىإيمالهؤتحافبجفطيما،تؤثققن

ضجيقةؤخديحثشاه"لأبي"اكتموا:كخديمثبجفطيمايؤثقلاقنغلىبالإنجاخيما

العلم(كتابفيباب،العلم)كتاب:8!اداودأبسننشرحالمعبودعون:المنذري)1(
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ؤالدتات.ؤال!تنائقزائضيخييمااللإيخرمئنغفروجمتابؤخديثغئا،!هجملي

ه!انشاغئةاللهزعيئتكر؟لوبهتغثالديالركاةؤئممبالضذقةجمتابؤخديمث

كانالغاصيىئنغضروائنآنهزيزةأبيؤخديثائتخزيني،إق!ؤخقاجينغئا

تهد؟قنشوخالئفيخديثإن:ؤييل.الأخابيثمندلذؤغئر،آكتبؤلاتكئب

ائيهتاتة،فيا؟ندلكأمنققمابائقزآدزإخيلاخمه"يخيفتجينالتفيؤكان،الأخا؟يث

تشتبهلمجتيطيئلاؤاجذة،ضجيقةفيائقزآنقغافييثجمتاتةغنتهىإئما:ؤييل

.")1(ؤاجذةضجيقةفيائقارئغل

.عارضالكتابةومنعالأصلهيالكتابةأنعكالشرعيةالنصوصتشهد

يومإلم!ذاكمذبالكتابةالقولفاستمزالعارضبانقطاعالأصلإلم!الفرععادثم

وغيرهم،مستشرقينمن،التدوينموضوعفيالباحثينوأكثر.هذاالتاس

فينعتونهم،منهوالمانعينبالتدوينالقائلينبينخصومةوكأنهاانسألةيصورون

يراها،لمصلحيماشيء،إلىدعامنكلفليس.التدوينوأعداءالتدوينبانصار

عدؤأ.يراها،ايضآلمصلحيما،ذلكعنتوقفمنكلولانصيرآ،

حقيقةعلىبرهنوبعدهاالبعثيماعصرفيالمدؤنةالصحفاكتشافوتوالي

عكالوقوفالتدوينعدموهمفيالئاسأوقعوالذي.للسنةالمبكرالتدوين

ضعيفة.أوصحيحةأحاديثإقاوهي،للتدوينالمعارضةالروايات

فيالحديثعلماءاختلافعنفضلآعليهيقاسلانادرمنهاوالصحيح

حديثفيكماالصحابيعلوقفهاأويك!الرسولإلم!رفعهاحيثمنصحتها

.ذكرهمزالذيالخدريسعيدأبي

وحكمالحديثفيالتثبتباب،والرقائقالزهد)كتاب9938:مسلمصحيحشرح:النووي)1(

العلم(كابة
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الصحابهبعضفيهائدؤنكانالتيالضحفتلكأنغيمناوتد

كتبفيذكرهاورد!ك!هالكريمالرسولمنيسمعونهاالتيالنبويةالأحاديث

وقد.صحيفةلهكانتاللهعبدبنجابرأأنصحيحهفيمسلمروىفقد،السنن

ماعلردودناعندالبعثةزمنالمدؤنةالصحفعنباستفاضةتحدثناأنسبق

:فنقولذلكعلىونزيد.كتابهمنالأولالفصلفيجولدتسيهركلامفيجاء

كمنلارأىمنفيكونالجدلينتهيالمدؤنةالصحفتلكوباكتشاف

وفضوله.الكلاملغومنضربآكونهيعدولاذلكبعديأتيماوكل.سمع

التيالحديثتةالصحفأقدممنهـ(أ31)تمنئهبنهمامصحيفةولعل

أحمدالإمامأحاديثهاأخرجصحيفةوهي)1(.الحديثالعصرفياكتشافهاتتم

فيأحاديثهامنعددآالبخاريالاماموأخرججميعها،فيهورواها،مسندهفي

ويقولحديثآ.أ38همامصحيفةوتتضقن،صحيحهمنمتفرقهأبواب

قدالصحيفةهذهتكونهذا"وعلى:الصحيفةمحفقاللهحميدمحمدالدكتور

زالوماهـ".58سنةتوفيهريرةأبالأنللهجرةالأولالقرنأواسطفي؟ؤنت

للهجرةالثافيالقرنأولفيكيتتحديثيةونشخآصحفأيكتشفونالباحثون

بتحقيقهماقاماللتينعمربناللهعبيدونسخة،صالحأببنسهيلكنسخة

)2(.الأعظميمصطفىمحمدالدكتور

مارسا،العدد02،مجلد،الإسلاميةالدراساتبمجلةاللهحميدعمدالأستاذبتحقيقلرت)1(

(.كتابةالحديثتدوينآثار)أقدمعنوانتحت،8591

كيبربدجلجامعةالمقدمةللدكتوراهرسالتهآخرفيولرمابتحقيقهماالأعظميالأستاذقام)2(

:عنوانتحتا669صنة

"3للا4أ!ا!5كلهالا1اكهأ!لأطأ4عحكل!!،ولءول+ءحة+ل!31هلا!1أ،ه!أ5+،)40أ،ل!8.لأ3ول

-864-



)61

جولدتسيهر:يقول

مأفقطبالحفظنقلهيمكنالحديثكانإذافيماالنظريإوالنزاع

بعدحتىاستمر،العمليالجانبفيتأثيرلهيكنلمنزاعوهو،بالكتابة

ظلنفيميماوبالأسلوب...نقديأالممخصةالحديثكتبتوافر

الصفراءمخطوطاتهميستعملونالأزهرلجامعوالمجاورونالشيوخ

الحكوميةبولاقمطبعةقيامبعدحتىوالمحاضراتالدرسفي

فيمهفةكتببطباعةالإسلامييماالبلادفيأخرىومطبعات

الإسلامتيما".الذراساقي

أثيرإلم!يرجعمنبين،الكتابةجهةمنفرق،لاإذهنا،جولدتسيهريخلط

وربما.كذؤدبإلمطيرجعكليهمالأنمطبوعأ،نفسيماالأثرإلم!يرجعوقن،مخطوط

منوبينمطبوعأ،أومخطوطأ،كتابفييقرأمنبينالمقابلةكانتإذاقولهصخ

كانوا،قولهصخلو،إليهميشيرالذينالأزهرفشيوخ.ذاكرتهمنيحذث

كليمكنبشكلبعدتنتشرلموقتئذالمطبوعاتلأنمخطوطاتهمإلمطيرجعون

اللهتمهنا،لكلامهإذآمعنىفلاثمنها.لغلاءأولندرتهابهاالانتفاعمنقارقي

.!!الكلامحشوالأ
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الفامقالفصلعلىتعليقات

الحديتجولدتسيهروصتب

)11

محمدية()دراساتكتابهمنالثامنالفصلجولدتسيهرخضص

كتابه:مطلعفيويقول.الحديثمصئفالبعنللحديمث

فيالدينيةالحياةبواعثتشغلهاالتيالظاهرةالمكانةمنالزغمعل9

مجالتحددالتيهيليستالدينيةالعناصرف!ن9الإسلاميةالأمة

عنالنظروبصرف.الإسلاميةالدولةلنشأةالأؤلالطورفيالأدب

هناكبلدينيئ،لتراثأثرآالأدببالتاريخمطلعفينجدلا،القرآن

الدينية(المصنفات)أيالدينيالتراثبواكيرتظهرولم.دنيوقيتراث

".فقطالهجريالثافيالقرنفيإلأ

الطورفيالأدبمجالتحددالتيهيليستالدينيةالعناصرإنقوئه

دينيلتراثأثرهناكيكنلملأنه،القرآنعدا،الإسلاميةالدولةلنشأةالأؤل

الثانيالقرنفيإلأتظهرلمالدينيةالمصنفاتوأن،دنيويتراثهناكبل

نظر:فيهكلالم،الهجري

الإسلاميالتأليفبواكيربأنيشهدالموضوعهذافيالتاريخيالتحقيقإنأ-

موضوعاتعالجتالتيالمصنفاتتلكوهي،الدينيةالمسائلفيكان

والرقائق.والزهد،والسيرةوالتاريخوالتفسير،،الشرعيةوالأحكامالعقيدة

نأمعناهوهذا.الدينخدمةبهاأريداللغةفيكتبتالتيالمصنفاتحتى

جولدتسيهر.زعملماخلافآالدنيويةالكتابةسبقتالدينيةالكتابة
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ينسح!بللهجرةالثافيالقرنحتىالدينيةالأمورفيالتأليفتأخزإن

للنديمالفهرستكتابفيوالناظر.الدنيويةالمسائلفيالتأليفعلىأيضآ

المسائلفيالتأليفأنإلىذلكتجاوزربمابل،واضحةالحقيقةهذهيرى

الدينية.المسائلفيالتأليفعنتأخرالدنيوية

كافي.بشكلواضحآليسالدنيويةالأمورفيالتأليفمنمقصودهإن

فيبالمؤلفاتيريدكانف!ذا.تخمينآلأإبمرادهنجزمأنعلقادرينولسنا

جانبهفقدوالحكمالسياسةبأمورتتعفقالتيالمؤلفاتالدنياأمور

عنفضلآالثافيالقرنفيإلأتظهرلمالمصنفاتتلككللأن،الصواب

السياسة:مثلعناوينتحملالتيالدينيةالمصنفاتفيتندرج%خها

بالشعريتصلمابهامقصودهكانوءان.السلطانيةالأحكامأو،الشرعية

متأخرآإلأالتدوينيعرفولموحفظآ،روايةالعربتناقلتهالشعرف!ن

والفراسةالطبكتمتيريدكانوإن.الدينيةالمسائلفيالتصنيفبعد

منقولأمنهاكانماحتىأيضآ،متأخرةجميعهافهذهالفلكوعلوم

.أخرىلغاقيعنبالزجمة

القرنمنالأخيرالعقدفيوالمغازيالسيرةفيالتأليفبواكيربدأتلقد

عدادفيتصئفأنهاإلأالتاريخفيمؤلفاتكانتوإنوهي،الأؤل

وماوالفتوحاتوالمغازي!هالئبيئبسيرةتعنىلأنهاالدينيالتأريخ

وقد.الحربوقواعدبالجهادتتعققشرعيةأحكاممنأحيانأبهايئصل

تلكظقتوقد،علمهيدؤنونتلاميذهكانعتاسابنأنالمؤزخونذكر

رشدينأبومسلمأبيابنكزيبتلميذهومنهم،بينهمتتداولالمدؤنات

يحكيكماوأقوالهعباسابنكتبمنبعييىبحمليحتفظكانالذيمولاه

عقبة:بنموسىيقول.وغيوهطبقاتهفيسعدابنذلك

فكان،عتاسابننكتبمنبعيرجمذذأوبعيرجملكريبعندناوضع9
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كذابصحيفةإلمبابعث:إليهكتمتالكتاتأرادإذاعباسبناللهعبدبنعلي

.إحداهما")1(إليهويبعثفينسخها،وكذا،

سنة-رشدينابنأي-"مات:وجماعةوخليفةوالمدائنيالواقديقال

بالطائف،وسبعينثمالبسنةتوفيعباسابنأننعلمونحن")2(.وتسعينثمالب

الأولى.المائةانخرامقبلموجودةكانتالكتبتلكأنيعنيوهذا

عبادةبنسعدبنسعيدكتبهماالمصطفىسيىةفيالمؤلفاتبواكيرومن

أنهوالأصح،صحبتهفياختلفوقدمج!ي!ر،الرسولحياةفيولدوقد،الخزرجي

بنسعيدحفيدهعندمحفوظةكتابهمنالأصليةالنسخةوكانتبه،يلتقلم

سعد،بنسعيدتوفيمتىيعرفولا.العباسيالعصرأوائلفيسعيدبنعمرو

ثلاثسنةتوفيالمغازيفيالمؤلفينأحدوهوسعدبنشرحبيلابنهولكن

انصرامقبلتوفيسعيدآأباهأنيعنيوهذا.المائةناهزوقد،ومائةوعشرين

خيثمةأبيبنسهلومغازيهع!المصطفىسيرةفيألفوممن.الأولمطالمائة

سنةبينمامعاويةعهدفيوتوفيللهجرةالثالثالعامفيولذالذيالأنصاري

حفيدهعندالكتبتلكظقتوقد.للهجرةستينوسنةوأربعينإحدى

حينهذامحمدوكانكثيرأ.الواقديعنهروىالذيسهلبنيحيىبنمحمد

شذراتبقيتوقدلاآبافيكتابفي"وجدث:يقولجدهكتابعنيروي

فيسعدوابن(الأشراف)أنسابكتابهفيالبلاذريلدىالكتابهذامنكثيرة

)3(.التاريخفيوالطبري(،)الطبقات

للهجرةوتسعينأربعسنةتوفيوقدالزبيربنعروةأيضآهؤلاءومن

إسحاقابنعنهأخذوقدع!ي!م،الرسولوسيرةالمغازيفيألفمنأؤلؤيعذ

4048:النبلاءأعلامسير:الذهبيسخاو.طبة5215:الكبرىالطبقاتسحد:ابن)1(

والصفحة.السابقالمصدر:الذهبي)2(

21223:الإصابةو6،و4:التهذبتهذيبحجر:ابن)3(
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عنيقينيخبرلدينا"وليس:هوروفيتسالأستاذويقول.والطبريوالواقدي

ويرويهـ")1(.49عامتوفيأنهيذكرونالثقاتمعظمولكن،عروةوفاةسنة

سنةالحز؟يومفيالفقهفيكتتهأحرقعروةأباهأنعروةبنهشامعنسعدابن

فيماكثيرأفقلإهاعكحنرنوتد،المدينةأهليزيدفيهاهزمالتيللهجرة63

ابنكتبفيالمدؤنةرسائلهبعضىإلينا!ووصل:هوروفيتسويقولبعد)2(.

أ)3(.والطبرفيوالواقديإسحاق

)21

الثافيالقرنحتىالدينيةالمصنفاتظهورتاخرجولدتسيهريعزو

كانالتيالدنيويةالروحإلى،قليلقبلبطلانهأظهرنارأيوهو،للهجرة

فيكثيرآجولدتسيهرحولهايدندنالدعوىوهذه.الأموفيالعهدبهايئصف

تتكئمستندولابهتقومأساسلافارغةدعوىوهي،كتابهمنمختلفةمواضع

هناوهو.إليهذهبمافسادبيناعليهردودنامنسابتيموضعفيوكنا،عليه

ذلك،بعدغايتهاوجدتالدينيةالتآليفأنيزعمحيثذلكفيكثيرآيبالغ

الحقبة.تلكفيكبتمنعليهكانتمابسببالأولالقرنبعدنطاقهاواتسع

جولدتسيهر:يقول

القرنفيإلا(الدينيةالمصنفات)أيالدينيالتراثبواكيرتظهر)ولم

لنشأتهاالأولىالبذورحققتالغضونتلكوفي.فقطالهجريالثاني

فيها.ريمتلاغقتةالمكبوتالمجتمعفيوالكامنةاللاحقة

22صومؤلفوهالأولىاالمغازي:جوزيف،هوروفيش)1(

3133:الطبقاتسعد:ابن)2(

91صالسابقالمصدر:هوروفش)3(
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فيالتأثيرعلفدرةاكثزكانالدنيويةروحهبسببالأموقيوالحكم

ا.الدنيوقيالأدبتقذم

وأثرالأمويالعصرفيالإسلاميالمجتمعمنهعانىالذيهذاكبحبفأقي

والميلبالترفالأمويالعصراتسمربما،نعم؟الدينيةالمصنفاتظهورفيسلبآ

ليقؤمبعدهمجاءفيمنموجودةظفتسماتوهذهالدنيا،وملذاتاللهوالى

علىمقصورةإذأالدنيويةالمظاهرهذهفليست.العباسيونوهماعوجاجهم

القمعمظاهرهيماهنا:هاي!ألأنينبغيالذيالسؤالولكن.الأمويالحكم

ظاهرآخلطآهنايخلطجولدتسيهرإنالدينيئ؟.التصنيفظهورأخرالذي

للهجرةالثافماالقرنحتىتأخرالدينيةالأمورفيالتصنيفأنتارةيزعمحيث

بدأالأمويالحكمأنوفاتهدنيويآ،حكماكانالأمويالحكمأنوالسبب

سنةالثانيمروانأميةبنيخلفاءآخربموتوانتهى!42سنةمعاويةبخلافة

ثلثه.للهجرةالثانيالقرنمناستغرقالأمويالحكمأنذلكومعنىهـ.أ32

الدينيةالمصنفاتأنهيفالنتيجةالثانيالقرنفيالدينيةالمؤلفاتظهرتق!ذا

لزعمه.مخالفوذلك،التاريخلهيشهدماوهوالأمويالعهدفيظهرت

)3(

جولدتسيهر:يقول

زمنفيالإسلاميةالفتوحاتحولحيكتالتيالخرافات؟ؤنت"وقد

الخلفاء!قصورفيبلهفيماوقيرئت،النبويةبالسيرةوربطت،الأموين

أصللاإثلاثةأحمد:الإمامقولمنهاالشواهد،بعضقولهعلوساق

يرويهخبرومنه.إوالمغازي،والملاحم(بالحديثيكنلم)ماالتفسير:لهن

منكتابآرأىمروانبنالملكعبدالخليفةأنفيهجاءالرهريعنالبلاذري
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بحرقه.فقام،أولادهمنولميدفيالمغازيكتب

عنفضلآأحمدالإمامأرادهالذيالصحيحالمعنىعنالمؤلفانحرفوقد

وكلام."بالحديثيكنلم"ما:قولهوهيأحمدالإماميقلهالمزيادةفيهأدرجأنه

(،)الإتقانفيكالسيوطيوالتفسيرالقرآنعلومفيالمؤلفونيرويهأحمدالإمام

"قال:السيوطييقولالتفسير(.أصولفي)مقدمةالمسماةرسالتهفيتيميةوابن

")1(.متصلةصحيحةأسانيدلهاليسأتهالغالحتأنكرا؟هأصحابهمنالمحققون

:يقولحيث،المذكورةرسالتهفيتيميةابنقبلهالفهمهذامثلإلم!وذهب

قالولهذا،والملاحمالمغازيفيكالمنقولأكثرهالتفسيرفيالمنقولأن"ومعلوم

:ويروى"والمغازيوالملاحمالتفسيرإسناد:لهاليسأمور"ثلاثةأحمد:الإمام

")2(.المراسيلعليهاالغالبلأنإسنادأي"أصللها"ليس

توفمكماخرافاتبأنهاللمغازيتغتأنهأحمدالإمامكلاممنيفهمولا

والغلط،الوهميتخللهاقدوالسيرالمغازيرواياتأنمرادهبلجولدتسيهر،

لمإذاسيمالاالرواةفيهايقعأنيمكنالتيالتاريخيةالأخطاءأبوابمنوهذه

مالككالإمامالعلمأئمةمنالمحققينأنذلكويؤكد.رواياتهميسندوا

إليه.ويدعونمنهاعندهميصخمافيروونالمغازيبينيفزقونوالبخاري

إذامالك"كان:عقبةبنموسىترجمةفي(الحفاظ)طبقاتفيالسيوطييقول

فإنها،عقبةبنموسى،الصالحالرجلبمغازيعليكم:يقولالمغازيعنشئل

فيصحيحهفيعقبةابنمغازيعنيرويالبخاريوهذا")3(،المغازيأصخع

المصطلق.بنيغزوةبابفي،المغازيكتاب

استنتجهمامنهايستفادفلاابنهمعمروانبنالملكعبدحكايةوأفا

2178:القرآنعلومفيالإتقان:الدينجلال؟السيوطي)1(

95صالتفسيرأصولفيمقدمة:تيميةابن)2(

63.صالحفاظطبقات:الشوطي)3(
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أولمط،هوماإلىابنهيصرفأنأرادالملكعبدأنفيهاماوأكثرجولدتسيهر،

وبالمغازيعالمآ،المرءيصيروبهذين،بالسنةوالعنايةوفهمهالقرآنحفظوهو

إخباريآ.يكونأنيعدولا

)41

الوهم:وراءيجريجولدتسيهر

جولدتسيهر:يقل

ص!الا)3ديفيديوليسوهوفرنسيئ،مستشرقؤض!م1848عام"ففي

معانتهتكماالأحاديثتالؤرعملية،الشامبلابمؤرخ7ء!أ4

شارحآ-ذلكفيمصدزهنعلملاكئا!مان-معاويةالأموفيالخليفة

ضعوالأمويةالأيمرةمؤشسىفيهاقزرالتيوالظروتالدولةحالة

الضح!وزنبلغحتىوتعاظمتتزايدتالتيال!نةلتناميحا

الخليفةدعاالسببولهذابعير.مائتيحملالحديثعليهاؤن3التي

ومن،الإسلاميةالدولةأنحاءجميعمنالفقهاءمنمائتيندمشقإلمط

من،يقللواأنوأمرهم،وأعلمهمأحكمهمهمستةاختارهؤلاء

ورموا،الستةالكتبيستوعبقدرآإلأيبقواولم،الهائلالقدرذلك

".بردىنهرإلمطبالباقيالأمرنهايةفي

يقينهمعجولدتسيهريصذقهالها،أصللاالتي،الفاسدةالحكايةهذه

ماوهومصدر،إلم!يسندهالمنيالفرالمؤرخراويهاإنحيثوافتياتوهمأنها

هذاعنيضربذلكمعولكنه.الاعتراضيةجملتهفيجولدتسيهربهصزح

ذلكبعديعودثم.أحكامهعليهاويبنيحقيقةوكأنهامعهاويتعاملصفحآ

وبلامأخوذةالخرافةأوهذه:فيقول،خرافةالحكايةهذهبأنفيجزمبسطرين

-477-



هذاكانولوالمصدر،ذلكعكيقفلمأنهمع!إسلأميمصدرمنجدال

نفسهجولدتسيهرولاذكرهعنالفرذصيالمؤرختأخرلمابحقموجودآالمصدر

بعديعودثم.الغريبةالشواهدعنوالبحثبالتنقيبولعهعنعؤدناالذي

فيالمجلسلذلكأثرثمة"وليس:فيقولبه،جزممايهدمقولآويقولذلك

القديمالركامذلكمنالتخلصفيهتمالذيالاحتفاللذلكأثرولادمشق

والتزامها.احترامهايذعونالتيالمنهجيةهيوتلك."الأحاديثمنالزائد

!51

موضوعة:حكايةبالمغازيحنيفةأبيبعلميوسفأبياستخفاف

ساقوانحطاطهاالفقهاءعندالمغازيمكانةدنؤعلىجولدتسيهرليبرهن

وفيها:(،الحيوان)حياةكتابهفيالدميريعننقلآالحكايةهذه

العربوأياموالتفسيربالمغازيكولعآحنيفةأبيتلميذيوسفأبو)كان

يوموذات.شيخهدروسبعفيعنالتغيبإلىذلكولعهدفعهحتى

منأخبرتنيألا:شيخهسأله،أيامعذةدامالذرسعنانقطاعوبعد

أنتللجوابمستعدآوكانيوسفأبوفأجابه؟جالوترايةحامل

أفيالتاسجميعأمامسأسألكبيالاستهزاءعنتتوقفلمداذا،إمام

أيسروتلك.الجواتتعرفولن؟أحدأمبدر:الأخرىسبقتغزفئ

الفقهاءكباراستخفافمبلغتبينالحكايةوهذه.التاريخفيمسأله

أ.الشرعيةبالحيللانشغالهمالتاريخيةبالمسائل

:للدميريالحيوانحياةفيكماالحكايةونض

يومآفمضى،العربوأياموالمغازيالتفسيريحفظيوسفأبو"وكان

له:قال،أتاهفلماأيامآ.حنيفةأبيبمجلسوأخل،المغازيليسمع
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يوسف:أبولهفقال؟جالوترايةصاحبكانمنيوسفأبايا

كانأيما:الئاسرؤوسعكسألتكهذاعنتمي!كلموإن،إمالمإئك

مسائلأهونوهي،ذلكتدريلاف!نك؟أحدأوبديىوقعةأؤذ:

")1(.عنهفأمسك،التاريخ

الآتية:للأسبابباديةعليهاوالاختلاقالوضعأماراتالحكايةهذه

والسيرالتراجمكتبمنكتابأقيفيألبتةالخرافةلهذهذكريردلم-ا

وهو(،الحيوان)حياةفيالدميريعداالمعتمدةوغيرالمعتمدةوالتاريخ

مصدرهيذكرلمالدميريأنعنفضلآ،بهلمجتبئحتىتاريخبكتابليس

هذهتهافتإلىنفسهجولدتسيهرتفطنوقد.الروايةهذهفيمستندهأو

كتابههامشفيفزعم،حجةبهاتقوملالهاالدميريروايةوأن،القصة

أنه(الحيوان)حياةكتابهمنالدميريفيهاذكرهالذيالموضعذكرأنبعد

يمكنأنهيظنحيثبغدادتاريخفيفتشتوقدبغداد.تاريخعننقلها

الكتابمترجماذلكإلم!أشاروقد.القصةهذهعلىأقففلمفيهتكونأدن

المذكورةإالقصة:بقولهما.".ح3!كال!!!.7.3+ح،3الإنجليزيةعن

موجودةغيرولعلهابغداد،تاريخفيحنيفةأبترجمةفيموجودةغير

زعمحينماجولدتسيهرعلىالأمراختلطوقد.!كلهبغدادتاريخفيأصلآ

عزاصانما.وهموهوبغداد،تاريخإلىالقصةهذهعزاالدميريأن

.البغداديللخطيبقبلهاالتيالقصةالدميري

كانحيثأبدأ،وأستاذهشيخهنحويوسفأبيعنالجلقهذايثليعرفلم2-

يتعهدهحنيفةأبوكانحيثوالإمامةبالفضللهمقزآ،لشيخهمعطمااللهرحمه

الظن.هذامثلبهيظنفلاصفاتههذهكانتؤمن.والتعليمبالنفقة

الحلبي.طبعة(،)البغلمادةا78ا:الحيرانحياة:الدينكمال،الدميري)1(

-947-



فذلكالفقهيةبالحيلبانشغالهمالتاريخعنالفقهاءانصرافتعليلوأفا3-

الوقتإضاعةمنف!نهدليلآلهيسقلمولأنه.الثكلىئضحكتعليل

إليه.الالتفات

)61

الظهور؟!الحديثيةالمصنفاتالفقهيةالمصنفاتسبقتهل

الحديثفيالتأليفعكتقذمالفقهفيالتأليفأنجولدتسيهريزعم

وجدت)موضوعة(متأخرةصناعةالنبويةالأحاديثأنوهينظريتهليثبت

المذهبيةلآرائهاتنتصرأنأرادتالتيالفقهلمدارسفقهيةلحاجالباستجابة

عليهابنىالفاسدةالنظريةوهذهالظهور.فيومتأخرةمخترعةبأحاديث

1(.)اللاحقةنظرياتهشاخت

حيثمنالحديمثفيالمصئفةالكتحتالفقهيةالكتببسبقوالقول

القادر)2(.عبدحسنعليد.وهو،المسلمينالكتابأحدبهتأثرالظهور

يعنيلاذلكولكنالفقيما،كتبعنالظهورفيالحديثكتبتأخرتؤربخ

مختلفالق.فالأمرالق.الفقهيةالمصنفاتظهورعنتدوينهفيتأخرالحديثأنقط

تاريخمنجدآمبكرةفترالتىفيالمدؤنةالحديثيةالصحفواكتشاف

موطننفيعنهتحدثناماوهوجولدتسيهرإليهذهبمايخلافتئبتالإسلام

كلهيتمالعلوممنعليمتدوينأنالظنجهةمنأتىالفهمفيوالجلل.سابتي

.واحدةمرةتأسسالعلوممنعلميوجدفلا.صحيحغيروهذا،واحدةدفعة

الصحابةبعضأيديعلىأولأتئمفإنه،الحديثتدوينمعنفسهوالشأن

شاختكتابمنالأولمطللفصولترجمتنافيالنظريةلهذهونقدناتعليقاتناانظر)1(

لإسلامية.االدعوةكليةمجلةمنا1رقمبالعددالمنثمورة5+أ"+ه+44عأ7ل!!،لطدلامهقلاد3ل!ه4عس!+ح

.121-911صالإسلاميالفقهتاريخفيعامةنظرةكتابهراجع)2(
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العزيز،عبدبنعمرالخليفةزمنفيرسميآشكلأيأخذبدأثم،خاصةبصور؟

العباسي.العصرفيإلأالنهائيشكلهيأخذولم

حسمابالرأيالقولىاستفحللماالحاجةإليهدعتوتدوينهالحديثوجمع

حقيقةتعكسالتيالشافعيئمؤلفاتفيذلكونجدالفقهاء،بينالخلافلمادة

وكتابه(،لأم)اكتابهفيالموجودةوالمناظرات.زمنهفيالفقهاءبينيجريكانما

.المساجلاتلتلكصدى()الرسالة

نأوهيعنهاتغافلأوجولدتسيهرعنهاغفلجدآمهمةحقيقةوهناك

عنأحدهايتميزلابحيثبواكيرها،فيمتداخلةكانتوالسننالفقهمصنفات

نذكرها،المؤلفاتتلكمنعدبأسماءالفهرستصاحبلناحفظوقدالآخر.

وهي:أصحابها،وفياتتاريختسلسلبحسبهنا

الفقه.فيالسننكتابهـ(:ا16)تالشامي-مكحول

السنن.كتبتحتويهماعلىويحتوي،السننكتابهـ(:ا05)تجريجبنالملك-عبد

السنن.كتابهـ(:أ56)تعروبةأبيبنسعيد-

علىويحتوي،السننكتابهـ(:أ95)تالزحمنعبدبنمحمدذئب،أبيابن-

الفقه.كتب

الفقه.فيالسننكتابهـ(:ا95)تعمروبنالزحمنعبد،الأوزاعي-

الحديث.مجرىويجريالكبير،الجامعكتابهـ(:ا06)تالثوريسفيان-

الفقه.فيالسننكتابهـ(:أ81)تالمباركبنالله-عبد

الفقه.فيالسننكتابهـ(:أ83)تالسلميبشيربن-هشيم

السنن.كتابهـ(:ا79)تالجزاحبنوكيع-

الفقه.فيالسنةكتابهـ(:213)تالعزيزعبدبنالملكعبد،الماجشونابن-
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الشيبانيالحسنبنلمحمدوالمبسوطكالاثارالأولىالفقهيةوالمصنفات

يوسف.لأبيوالحزاج

بأخهاالقولويمكن،الحديثمصنفاتقبلظهرتجميعهاالمصنفاتفهذه

تحويإليهاأشرناالتيالمصنفاتتلكأنوالظاهرلها.وممقدةعليها،متقدمةمرحلة

التيالموطآتشانشأنهاالأمصار،وعملصحابةوآثارنبويةأحاديثمنالسنن

ف!نولذا.بالرأيالحديثفيهايمتزجالتيالخراجوكمبالآثار،وكنبسبقتها

له.معنىلاقولىالظهورفيالحديثكتبسبقتالفقهكتببأنالقول

)71

جولدتسيهر:يقول

015)تجريجبنالملكعبدبأنحذثحنبلبنأحمدأن"يروى

الحديثصتفمنأؤلهماهـ(ا56)تعروبةأبيبنوسعيدهـ(

علتنطويالنحوهذاعكأحمدالإمامروايةوتفسيرالأبوابعك

نزعتهماعلىوالحكمموجودأ.ليسالعالمينهذينفعمل.فهمسوء

بعضمنولكن.النصوصإلىبالالتجاءإلايكونلاواتجاههما

منوهماالعالم!نن،هذينأعمالأنترجيحيمكنالأخرىالإشارات

أبيبابنيتعفقففيما.الحديثبجمعلهاشأنلا،الهجريالثافيالقرن

،كتابلهيكن"لمأنهمنعنهيروىماهناهانذكرأنيمكنعروبة

صحةحولقوئةشكوكأيثيرالخبروهذاكلهإ،ذلكيحفظكانلانا

أحمد.الإمامروايةمنالمأخوذالتصنيفبتاريخالمتعفقالاستنتاج

المنهجيةالمؤلفاتعنالأيامتلكفيممكنآالكلامكانماوبقدر

".الحديثوليسالفقهكتببهائرادف!نه،المنطمة
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:كبيرةمغالطةعكينطويجولدتسيهرمنالتحليلوهذا

عروبةأبيبنسعيدالحديثفيصئفمنأؤلبأناحمدالإمامقوذإن

لسعيديكنلم9:نفسهأحمدالإمامقولمعيتناتضلاجريجبنالملكوعبد

مطلقآ.الأولىالعبارةصحةفيشكوكآيثيرولاأ،كلهذلكيحفظكانإن!اكتاب

الغموضهذالرفعالنصوصإلىالاحتكاميرىجولدتسيهركانلاذا

الذيالمصدرإلمطفلنتحاكم،جريجوابنعروبةأيابنكتابطبيعةولمعرفة

للسيوطي،الحفاظطبقاتوهوالثانيةأحمدالإمامعبارةجولدتسيهرمنهنقل

طبقاتهفيالسيوطيشأنهوكماالنبلاءأعلامسيركتابمنمنقولةعبارةوهي

للذهبي.الحفاظوتذكرةالنبلاءأعلامسيرعنالنقلمنيكثرحيث

سعيد:ترجمةفيالحفاظطبقاتفيجاء

عنروى،البصريالنضرأبومولاهمالعدويمهرانعروبةأبيبن"سعيد

الأعمشوعنه.وخلق،وقتادة،كليببنوزياد،وأيوب،سيرينوابن،الحسن

زريعبنويزيدالقطانويحيىالمباركوابنوالثوريوشعبةشيوخهأحد

نأقبل:حاتمأبووقال.كلهذلكيحفظكانإن!اكتابلهيكنلمأحمد:.قالوخلق

أ.ومائةوخمسينستسنةماتقتادةبحديثالتاسأعلموكان.ثقةيختلط

وكانعنه،سمعواالذينسعيدتلاميذالنبلاءأعلامسيرصاحبوذكر

)1(.كتبهراويبأنهووصفه،الخفافعطاءبنالوهابعبدذكرهمممن

كتبريببلاوهيعنه،تروىكتبألسعيدأنهنايؤكدالذهبيوكلام

أحمد.الإمامذكرهاالتيالسنن

الثانيةعبارتهبتفسيرذلكويكونيسير،أحمدالإمامعبارتيبينوالجمع

يكنلمعروبةأبمابنسعيدأنكله"،ذلكيحفظكانإنماكتابلهيكن"لموهي

6413:النبلاءأعلامسير:الذهبي)1(
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وهذاالأداء،فيذاكرتهعلىيعؤلوهو،الحفظأهلمنكانلأنهكتابمنيروي

كتبمعفىشانوهذا.كتابصورةفيالسننمنلمروياتهحفظهمعيتناف!لا

فيبتدوينهايقومونثم،مشافهةتلاميذهمعلىأصحابهايقرأهاكان،السنن

وغيرهم.داودوأبيومسلمكالبخاريالسننأصحابمعالحالهوكما،كتاب

منلهميرويهوكانسماعأ،صاحبهمنتلقوهكئيرخلقالبخاريصحيحفرواة

التصنيف.قيدأومصتفأالصحيحالجامعفيهكانالذيالوقتفيذاكرته

)!(

السننكتبتسبقلمالفقهكتببأقويقزدعواهعنيتراجعجولدتسيهر

بأنالقائلينضدجولدتسيهرساقهالذيالنظريالتهويلمنالرغمعك

فيقزيعودالظهور،فيصاحبتهاأوالفقهمصنفاتسبقتالحديثمصنفات

:فيقول،دعواهبخلاف

مناسبةموادباستخدامالفقهأبوابفيخجلتالأولىالكتابة"ومحاولات

يذكزبهاالتعريفوفيشننآ.الفقهيةالمحاولاتهذهشميتوقد.السنةمن

كتببأنهاالآخزالتغف!ئذكرحينعلى،الفقهأبوابعلىرتبتأخهابوضوح

أبيلابنالفهرستفيوردكمالمضمونهاالدقيقوالملخص.الفقهفيالسنن

أبيوابنجريجابنأعمالأنيوضح(النديمأبيابنوليس)النديمالنديم

"النوعهذاإلىتنتميعروبة

فييبالغكعادتهوهو.إليهذهبمايهدمجولدتسيهرمنصريحإقراروهذا

قالت.ماعنهايحجبأخرىوتارةتقل،لمماتارةفيقؤلهاالنصوصمعالتعامل

المصنفاتلتلكتلخيص!يردلمإذ،الفهرستفييقلهلمماالنديميقؤلتراهوهنا

الفقه.فيالسننكتببأنهاؤضفهافيهوردماوكلدقيقآ،يكونأنعنفضلآ
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)9(

جولدتيهر:يقول

والظاهر،الحديثجوامعمنكبيرجامعأؤلالموطأعذيمكن"لا

الإسلامية"المصنفاتفيالشأوهذايبلغلمأنه

شقين:إلىينقسمالكلامهذا

الحديث.جوامعمنكبيرجامعأؤلالموطأيكونأننفيه:الأول-

.الأخرىالمصنفاتمكانةبلغقدالموطأيكونأننفيه:الثاني-

صحيح،فهذاالموطأظهورهافيسبقتكتبأأنه3ممراكانإذا،الأولفأما

عروبة،أبيبنوسعيد،جريجلابنآنفآإليهاأشرناالتيالكتبيريدولعله

لاللموجودوالحكمموجود.والموطأ،مفقودةالكتبتلكولكن.ومكحول

رسمه.ويغيباسمهإلأالأحيانأحسنفييعر!ثلاالمفقودوذلكللمفقود.

مالك.موطأيقذمونحينماالعلماءمرادهووهذا

"مزةالدعوىهذهستتكزرحيثحين،بعدعليهالرذفسيأتي،الثانيوأفا

.أخرى

)151

منكبيرقدرنثسأتهبتاريخأحاطمالكموطأأنجولدتسيهرويزعم

دارإماممؤلفهاسمنالهالذيالعظيمالتوقيرمنالرغمعلىوأنه،الخرافات

الكتببينيذكرلموأنه،الحديثفيكتابأالبدايةفيبهيغترفلمفإنه،الهجرة

أيديعلىإلأالرفيعةالمكانةتلكينللموأنه،المغاربةعندبعدفيماإلأالستة

اللاحقة.الأجيال
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:مغالطاتوهنا

عنفضلأالموطأحولنيختواحدةخرافةجولدتسيهريذكرلما-

افتيات.محضهناكلامهف!نولذا.خرافات

كهذاطويلوعمر.سنةومائتيألفمنأكثرعمرهافعليةحقيقةالموطأ2-

.خرافاتعننشأيكونأنالأحوالمنبحاليمكنلا

الكتابهذانالفقدجدآ،وا؟الحديثفيكتابآبهيعزفلمالموطأإنقوله3-

الأرضفي"ما:الشافعييقول.ظهورهبواكيرمعالنقادعندكبيرآاحترامأ

بنالزحمنعبدويقول،)1(،مالكموطأمنصوابآ!ئرالعلمفيكتاب

()2(.مالكموطأمنأصحاللهكتاببعدالإسلامفيكتابآنعرف"ما:مهدي

الحلالمنيكتبلاأنعليهفلامالكموطأكتب)تن:وهبابنوقال

متقدميمنكبارأئمةوهبوابنمهديوابنوالشافعيشيئأ")3(.والحرام

تزكيةاننحسبولابالتبريز،لكتابهوشهدوامالكآعاصروا،الأئمة

الأئمة.هؤلاءتزكيةمنأجدىالمتأخرين

هذالأنشيئآ،مكانتهمنيقلللاالستةالكتبضمنيذكرلمكونه4-

منهناكأنويكفي،الناقدينبعضعندنظرووجهةنسبيئ،الترتيب

يقذموأنه،الصحيحينعدادفيالجارودابنمنتقىمثلآيجعلمنالنقاد

ماجهابنسننعلىتقذمأنأحرىالدارميسننوأن،السننبعضعلى

خمسة(الخمسةالأئمة)شروطرسالتهفيالحازميعندالسنةوكتبمثلآ.

رسالتهفيستةالمقدسيوجعلهم،ماجةابنوحذفستة،وليست

ماجه.ابنب!ضافة(الستةالأئمة)شروط

8111:البلاءأعلامسير:الذبي،43:االتمهيدالبر:عبدابن)1(

9502:الابقالممدر:الذهبي)2(

34ا:السابقالمصدرالبر:عبدابن-)3(
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)11(

جولدتسيهر:يقول

فيكتابآ،الصحيحةالنظروجهةمن،الواقعفيمالككتابيكن"ولم

حتىيذكزأنيمكنولابقردب،بعدهظهرتالتيالضحاحيناظرالحديث

)أيالأدبيالمؤرخنظروجهةمنالأخرىالحديثجوامعجمدادفي

!.الحديثفيكتابآوليسفقهيمجموعإنه(.التصنيفبتاريخالمعتني

تسمىالتيالكتبلتلكينتميالموطأفكتاب.بسابقهيلحقالقولىوهذا

كتافيأنهأي(،الفقهفيالسنن)كتبأو،الفقهيةالأبوابعكالسننبكتب

وكتبالسننكتببينوليمطهوالذيالتأليفمنالضزبذلكالىينتمي

حيثكبيرخلطفييقعتراهولذلكجولدتسيهر.عكخفيماوهذا.الفقه

:مباشرةذلكبعديقول

إلىأقربفهو،الوجوهبعضفيالحديسثكتببمالموطأيئفقومهما9

أ.الحديثكتبإلىمنهاال!ننكتب

يرىجولدتسيهركانإذاإلأاللهتم؟الحديثكتبغيرالسننكتحبوهل

الفقه.كتبهيالسننكتبأن

ما،صفحةنحوبعديقزر،حينماأخرىمرةنفسهجولدتسيهرينايضثم

:فيقول،إليهذهبنا

للقرنينالفقهيئالتصنيفيمثلاناتجاهينبينانتقاليةمرحلةمالكويمثل9

!.محضفقهيةمؤلفاتكانتالتصنيففبداية،الهجريينوالثالثالثاني

حسنعليد.يقول.المسلمينالمؤلفينبعضهذامذهبهوراءانساقوقد

الصحيحبالمعنىحديثكتابليسمالككتابأنوالحقيقة9القادر:عبد
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كتبضمنفييذكرولم،التاليةالقرونفيالمحدثونوضعهاالتيكالكتب

جميعيستوعبلمالموطأأنأجلمنليس،فقهكتابالواقعفيفهو.الحديث

ناحيةومنالكتابهذامنالغرضناحيةمنبل،الجامعةالحديثكتبأبواب

كتابهلأنمستغربآ،ليسالقادرعبدحسنعليد.منالفهموهذا")1(.الوضع

جولدتسيهر.كتابمنملخصةنسخةإلأليس(الإسلاميالفقهتاريخفي)نظرة

)121

جولدتسيهر:يقول

بينمقارنةوعقذ،المختلفةالموطألنسخالمتاحةالرواياتدراسةإإن

الاعتقادأنإلم!تفضي،اليومحتىموجودتينتزالانمامنهااثنتين

اعتقاد،المناولةأوبالسماعسواءثابتآنقحأصنعقدأنسبنمالكبأن

.جدأ"مهزوز

مسألتين:إلىيفضيهذاوقوله

بالزيادةالموطآتاختلافودليلهللموطأ،كاملآنصآيؤلفلممالكأأن-

.والنقصان

منحولة.تكونقدالموطآتهذهأن-

ريب.بلافاسدتانوالمسألتان

أمور:ثلاثةمعرفةينبغيذلكفسادولإظهار

.الموطآتاختلافطبيعةعلىالوقوفأولآ:

د.محمد،كذلكانظر253.صالإسلاميالفقهتاريخفيعامةنظرة:القادرعبدحسنعلي)1(

النهضةدار3.رقمالها!ى186ص،الإسلاميبالفقهالتعريففيالمدخل:شلبيمصطفى

.بيروت،8591،لعربيةا
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الموطأ.()رواياتنسخاختلافأسبابمعرفةثانيآ:

المختلفة.الموطأرواياتبينالمقارنةثالثأ:

:ضروبعلىالموطأاختلافاتف!ن،الأولالأمرفأفا

.المتونألفاظفيوالتأخيربالتقديماختلاف-

)كماالحكمبنلمسعودتصحيف،الحكمبنمعؤذ:مثلبالتصحيف،اختلاف-

موطأبينالاختلافلبيانالموضعهذابعدجولدتسيهرساقهالذيالمثالفي

(.الشيبانيالحسنبنمحمدوموطأالليثييحيىبنيحيى

منذلكفيكون.كقهبحذفهأو،المتنبعضبحذفإقا.بالحذفاختلاف-

الاختصار.بابمنأوالسقطباب

بالتفزد.اختلاف-

عنونتها.فيأو،والأبوابالفصولترتيبفياختلات-

الآتيين:السببينإلم!يرجعالموطآتاختلافف!نالثاف،الأمروأفا

وقصرها.للإمامالمعاشرةطولبسببالاختلاف)1(

يتعقدكانالإمامأنالمعروففمنللموطأ.نفسهمالكالإمامتنقيح)2(

ينظروكان،سنةأربعيننحوذلكفيأنفقوقد.والتهذيببالتنقيحكتابه

:المداركفيعياضالقاضيقالشاء.مامنهوي!قطسنةكلأحاديثهفي

حديث،آلافأربعةوفيهالموطأمالكوضع"لقد:بلالبنسليمان"قال

يرىمابقدرعامآعامآيخقصهاونتضحدي!بألفوهيوماتأكثر.أو

بنعمرعنالبرعبدابنوأخرج"،الدينفيوأمثلللمسلمينأصلحأنه

أربعينفيالموطأمالكعلى"عرضنا:قال،الأوزاعيصاحبالواحدعبد

أقلمايومأأربعينفيأخذتموهسنةأربعينفيألفتهكتاب:فقاليومآ،
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.الموطآتروايةفيالاختلافيأسبابأحذيبينوهذاإ)1(.فيهتفقهونما

جولدتسيهربوسعتكنلمالمختلفةالموطآتبينالمقارنةأنالثالثالأمروأفما

وقتئد.لهمتاحآكانماعلىاعتمدوقد،زمنهفيمطبوعآيكنلمأكثرهالأن

ورواية،الليثييحيىروايةوهماالموطأ،رواياتمنروايتينبينوالمقارنة

رواياتعكعثزأنبعدسيمالا،مقصودهتحققانلاالشيبانيالحسنبنمحمد

بناللهعبدوروايةالحدثاني،سعيدأببكروايةوتحقيقهاطبعهاوتئم،أخرى

الرهري)3(.مصعبأبيوروايةالقعنبيئ)2(،مسلمة

الاختلافاتأكثرأنالموطأرواياتبينالمقارنةعندلهالتنتهينبغيومما

وليسمالكالامامكلاممنالراويينقلهاالتيالفقهيةالآراءفيينحصربينها

فيحيى.الموطأراوياهتماملطبيعةيرجعوذلك.النبويةالأحاديثنقبىفي

الاهتماممنأكثرذاتهاالنبويةالأحاديثعلىمنصتآاهتمامهكانمثلآالليثي

التيالفقهيةبالمسائلكثيرآيهتتمزيادابننجدبينما،مالكللإمامالفقهيةبالآراء

الأؤل.عندوتقلالأخيرهذاعندالمسائلتلكتكثرولذا،مالكيعرضها

الليثي،روايةفيوردتكماالأبوابلأحاديثالسريعةوالمقارنات

محمد.موطافياختلافمعبينها،كبيرآاتفاقأتكشفوالقعنبي،والحدثاني

يأ،حنفيبمنظورمالكلموطأتدوينهومحمدموطأإننقولأنويمكن

اختلافأواتفاقموطنهوماالأحاديثمنيتخيزكانالشيباف!الحسنابنأن

بكلايمإماعليهالتعليقفييشرعثم،الهجرةداروإمامالعراقينإماممذهببين

وهونأخذ،وبهذا9:الحديثإثرفييقولماوكثيرآ.عندهمنبكلايمأو،حنيفةلأب

34اةالت!مهيدالبر:عبدابن)1(

ضمن،الإسلاميالغربدارمثوراتومن،التركيالمجيدعبدتحقيقمنكلتاهماالروايتان)2(

الإصلامي(.الفقهي)الجامعاسمتحتالمحققبهيقومكبيرمثروع

خليل.محمدومحمود،معروفعرادبثاربتحقيقا299سنةبيروتفيئرت)3(
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ىأقولوهو،بهبأسلاةأ،بهيأخذلاأنسبنمالكوكان،حنيفةأ!قول

فقهائنا(.منوالعاقة،حنيفةأبيقولوهوناخذ،"وبهذاأ،حنيفة

)13(

جولدتسيهر:يقول

الحديث.لعلمالأدبيالتطورفيخطوةأعظمالحديثتصنيف)يعذ

جذآمهئمجز"الحديثمادةخمغأنالمرحلةهذهبعدجلئآأصبحوقد

نأعلىالإصرارذلكمنواكئر.الإسلامفيالفقهيئالنشاطمن

ولم.الأخرىالشعائرإلم!بالإضافةالعمليالتطبيقفيدورلهالحديث

فيالذقةوجهوعلىالمطز،ينموكماوتزايدت،مادئهتنامتأنيلبث

إ.المسقمةهذهخدمة

الحديثية.المصنفاتتطؤرأي،الحديثلعلمالأديالتطورمنمقصوده

التشريع،لخدمةوجوامعهالحديثمصنفاتظهورعلىاعزاضثمةوليس

كالفطر،تضخمتأوتنامتالأحاديثمادةإنقولهعلىهناالاعتراضو)نما

لهواستجيبالت!ثريعضرورةاقتضتهالتضخمأوالتناميهذاأنمنهيفهمما

وقد،الأؤلالفصلفيذكرهأنسبقمكزركلالموهذا.والاختلاقبالوضع

.بتكرارهلناحاجةولاموضعهفيعليهرددنا

)141

أنفسهميشغلوالمالثالثالقرنفيالفقهاءأنجولدتحميهريزعم

،للبخاريالمعاصرالجاحظعنينقلهكلامآذلكعلىدليلآويسوق،بالحديث

أنصاريضئقهاأنيجبالتيالسحيقةالهؤةمبلغرأيهفييريناخبروهو
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الجاحظ:عننقلهالذيوكلامم.الحديث

الفقهاءويجالس،القرآنوتأويلالآثازيطلمبالرجلتجذ"وقد

ينظزأنإلأهوفماقاضيأ،يجغلولافقيهأ،يعذلاوهو،عاما"خمسين

مقدارفيالشروطكت!تويحقأ،حنيفةأبيوأشباه،حنيفةأبيكتبفي

وبالحزا،العمالبعضبابمنأنهفتظنببابهتمزحتى،سنتينأوسنيما

منمصيرعلحاكمايصيرحتىاليسير،إلأالاصداممنعليهيمزألآ

".البلدانمنبلدأوالأمصار،

فضلبيانفيجاءأنهوسياقه،سياقهفيئفهمأنينبغيالجاحظكلام

معرضفيوليس،حنيفةأبيكتبعكوالثناء،صناعتهفيوالترغيب،الكتاب

فقيهأ،يصنعلابالروايةالاشتغالأنكلامهومعنى.بالحديثالاشتغالذم

ويكفي.بالحديثاشتغاللهمليسالثالثالقرنفيالفقهاءأنيعنيلاوهذا

اشتغلفقيهمنكملترىالحفاظوطبقاتالفقهاء،طبقاتكتبفيالنظر

.الهجريالثالثالقرنفيبالفقهاشتغلمحذثمنوكم،بالحديث

)15(

ألفاظها:بعضفيالبخاريرواياتاختلافعنكلامهعندجولدتسيهريقول

لأسبابنتيجةجاءتقدالاختلافاتبعضتكونأنالمستحيلمن"ليس

إلمطضجةإثارةدونمثلأالرواةاندفعالدينيةالشكوكوبفعل.عقدية

".البخاريصحيحفيالواردةالتجسيمعباراتتضعيفأوحذف

التفسير،)كتابالبخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثجولدتسيهرأراد

ؤشقتمغقييماالثهضلىالتبيئغنغئااللهزصيئهزيزةأبي"غن:وفيهمحمد(،سورة

قةته"ققاذالزحمنبخقوقأخذتالزجمقاقتمئاقزغققماالحفقاللهخقققاذ
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ؤضقلثقنأعلأنتزضئنآلاقاذائقطيغيماجمنبكائغايدققالمقذاقالت

لثمئتئمإنوا4اقزهزئزةاصبوقاذقذافيقاؤزتتاتلىقاتتقالغلثقنؤاقالغ

22،.:أمحمد!ازخاقكتمؤئقطغؤأآلأزضيفيئقميمذوأانتؤلمغإنغ!يئزققل)

الألماني.أصلهفيأ68ص()الظاهريةكتابهإلىوأشار

لكتابالإنجليزيةالترجمةمنا54رقمالصفحةإلم!وبالرجوع

إلم!يحيلوجدناه.إليهاالمشارللصفحةالمناظرةالصفحة()1(وهي)الظاهرية

نضينقاالقسطلاني"في:ويقولالمذكور،للحديث342()7:القسطلانيشرح

حجرابنويرىأيضأ.مفقودةألفاظذزأبروايةوفي.ك!ثمطتمستنكرةلألفاظ

لاالجملةأنمنالزغمعلى،محذوف)أخذت(مفعولأنالباريفتحشرحهفي

منالرغمعل(الزحمن)حقوييقرألمزيدأباوأن.المفعولبحذفلهامعنى

،قسورةمن03الآيةتفسيرفيالبخاريفيمماثلنمقوثمة.كتابهفيوجودهما

رجله(اللهيضعحتىرواية)وفيرجلهيضعحتىتمتلئفلاالنار"فأمافيهجاء

تحريفهيالجوزيابنوقالرجلهلفظةفوركابنوأنكر.قطقطقطفتقول

".بالجماعةوأؤلتبهاالصحيحينبروايةعليهماورذالرواةبعضمن

:وجوهمنالكلامهذاعلىوالتعليق

:الأولالوجه!

نتيجةجاءتقدالاختلافاتبعضتكونأنالمستحيلمن"ليس:قوله

تخمينمحضوهذا.لذلكنتيجةتكونأنالممكنمنأنهيعني"عقديةلأسباب

المج!مة.بعض!يريدأنهالواضحومن.العلمفييقتللا

نتهوقد،المج!مةاختلقتهاالتيالموضوعةالأحاديثمنكثيرهناك

الحديث.هذابينهامنوليس،بالوضعؤزقؤقا،قديخالعلماءعليها

.7191هولندا،،بلايذنبريلميهبةوطقها+لا!!!ح!!ماه*بنفولفجانجبهامظ(1)
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الثافي:الوجه،

باطلآكانف!ذا،سندهجهةمنأولأإليهينظرالحديثمنالنوعهذا

ممشيهلآمتنهكانف!ذا،متنهفيتالزتاصخداذا.متنهفيالنظرعنذلكأغنانا

بتفويضأو،اللغةتقبلهالتيالمجازيةالمعانيمنمعنىإلىبردةيؤؤذأنف!قا

عكفيجرى،الصفاتآياتشأنشأنهفيكونوتعالىسبحانهاللهإلىمعناه

تكييفبلاظاهرهعلىدامرارهالنض،تأويل:والمنهجان.كيفبلاظاهره

وأشقم.الزففيىمنأؤلىوهذا.والخلفالسلفعندمقبولان

الثالث:الوجه8

ألفاظوليسلفأبه،استشهدالذيالقسطلافيكلامبحسبك!ث!ط،ما

بقتح،الزحمنبخقير"فأخذت:هيالقسطلانيوعبارةجولدتسيهر.يوهمكا

فوقها،وكش!ط،مضفحةالفرعفيوكذابكسرها،اليونينيةوفي،المهملةالحاء

01الإزار.والحقو،بالتثنيةالزحمنبحقويالطبريوعند

اليونينية،نسخةالقسطلانيعليهيقابلكانالذيالفرعفيموجودفالكشط

علىوقفت"ولقد:بقولهالساريإرشادشرحهمقدمةفيذكرهالذيالفرعوهو

ابننتوجيهاتوبهاليونينيئأضل)يعنيالأصيلالأضلهذاعكممقاتقهفروع

الفرعوهواضقا،فاقالذيالجليلالفرغأتجفهامنفرأيت(،النحويةمالك

علىالمقاتل..الغزولمنالمريأحمدبنمحمدالدينشمساثحذثل!مامالمنسوب

لمإنهبحيثمزةغيرالمذكوراليونينيواصلمالكالحاجمدرسةوقففرعي

هذاشرحيفيالبخارقيمتنكتابةفياعتمدتفلهذا.قيلكماشيئآمنهيغادر

بها.الكسرواستبدال)حقو(لفظةفيالفتحلحركةإصلاحوالكشط")1(.عليه

جولدتسيهر.توفمكماتجسيملفظةأنهاباعتبارلهارفضأوليس

41.ا:الاريإرشاد:القسطلافي)1(
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الرابع:الوجه"

،.رجقهيضغ"حتى:تولهفي)الرخل(اثشيهلاللفظمعنفسهوالشأن

الجسمية.عنللبارئتنزيهآتكييفبلايمررأويؤؤل

)161

جولدتسيهر:يقول

ولذلك،منفتحبضميرالتصحيحاتتلكالأتقياءالمسلمونتقتل"وقد

بدلآ!بالتنوين!خلق(ماشر)منالفلقسورةفيقرأالمعتزلةبعضف!ن

"الشزوأن،منفيةجملةأصبحتخقق()ماف!نولذلك.خلقماشزمن

".اللهخلقهماالذيالشز)قبلأصبحالثه"خلقهالذي

نشرهبسببللاتهاممقسمبنبكرأبوهـتعزض322سنةبغدادوفي

القزاء،أحاشجنذلكمنسنيماوبعد.كتسهوأخيرقت،شاذةمختلفةلقراءات

مماثليماأ.لتحريفاقيشتبوذ،ابنوهو

جولدتسيهرينصرفكتابهمنآخرموطنيمنأكثرفيكماالموضعهذافي

بوضوعاتهنايبحثهاالتيالمسألةفيخلط،يناقشهالذيالموضوعأصلعن

معترضة.جملةوكأنههناكلامهفيجيء،الشاذةبالقراءاتتتعققأخرى

الاس!تطرادمنضرل!أوالقارئعلالتلبيسمننوعإفا،ارىفيماوهذا،

له.تعزضناماالمنهجيةومخالفاتهالعلمئةأخطائهبيانبيانبصددأنناولولا.اثجل

المسألةفيمرجعإلم!يشيرعندماالقارئعلىتلبيسهأيضآالخلطهذاومن

عندمثلأهنافهو.المسائلمنالنوعذلكفيتبحثالتيالمراجعمنليسوهو

وهو،قتيبةلابن(الحديث)مختلفكتابإلىيحيلالمتونتصحيفاتعنكلامه

بالتصحيفلهشأنولاالكلاموأهلالحديثاهلبينالنزاعموضوعهكتاب
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وهو(،التصحيففيهيقعما)شرحالعسكريكتابإلم!أيضأويحيل،ألبتة

منغيرهتصحيفاتولاالبخارفي،تصحيفاتمنشيءفيهوليس.مطبوع

واللغويينالشعررواةتصحيفاتفيالعسكريوضعهكتابوهو.المحدثين

قالهبماواكتفىالعسكريكتابيرلمجولدتسيهرأنالواضحومن.والنسابين

نفسه.جولدتسيهرإليهاأشارالتيدراستهفيكريمرفونآلفردعنه

)17(

جولدتسيهر:يقول

نصيتهافيهالعقدتةالتزعاتتنلفلمحظآ،أقلالحديمثمتن"وكان

الئصحيح".من

نفقنالهمماحظاأقل:يقولأنيريدبأنهيوحيالسياق؟ممحظآأقل

الصخة.عنعايىكلالموهذا؟.عنايةمنالقرآن

كت!ثتضمهاالتيالعقيدةفيالموضوعةالأحاديثمنالكبيرالقدرذلكولرذه

مذهبه.فسادعكتشهدأيدينابينالموضوعاتكتبذيهيوها.الموضوعات

)181

جولدتسيهر:يقول

الفقهئةالمسألةفيبهلمجتخالذيالحديثأنعمومأعليهالمتفق"ومن

".منقطعغيرمتصلأيكونوأن،ثقالتىرجاليمنإسنادهيكونأنينبغي

فيهيكفيلابهالمحتبئفالحديث.إطلاقهعلىصحيحآليسالكلاموهذا

هوكماالعقةومنالشذوذمنيخلوأنينبغيبل،الرواةوعدالةالسنداتصال

المذاهبفقهاءبينالموجودوالاختلاف.الصحيحالحديثتعريففيمعروف
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لأنهمنقطعوالمرسل.بهالاحتجاجعدمأوالمرسلبالحديثالاحتجاجهو

بنسعيديقولكأنبالصحابيالمروردونلمجبمناللهرسولعنالتابعيرواية

وكذا.كذالمجدقال:تابعيوهوالمسيب

)191

جولدتسيهر:يقول

بصرففقطبالسننتعتنيلأنهابالسننالمجاميعهذهعيرفت"وقد

تعتنيأنهاأي،والعقديةوالأخلاقيةالتاريخيةالأقوالعنالنظر

ماأوبها،تتعققالتيلأحاديثوا،والتشريعيةالفقهيةبالأحكام

الكتبفهذه.الأحكامأووالحرامالحلالأموربأنهاالواقعفييعرث

رئيسبشكلتعتنيأنهافيالصحيحينعنمحتواهافيتختلف

إ.الأحكامبأحاديث

والنسائي،داود،وأبو،والترمذي،ومسلم،البخاري:الستةالسننكتب

لأنجولدتسيهر،يزعمكماالأحكامأحاديثعلىمقصورةليست،ماجهوابن

الفقهيةالأحكاميشملكمافهوذلك،منأوسعالمسلمينغندالسنةمفهوم

وسير،والصلةالبر:عنأبوابفيهافنجد.والعقيدةالأخلاقأيضآيشمل

القيامة،وصفةوالزهد،،والملاحمالقن،القدر،،الرسولووصايا،الرسول

والقضاء،،العلموأبواب،والورعوالرقائق،جهنموصفة،الجنةوصفة

الأبوابهذهمنفكثير.إلخوالطب،والإيمان،والمناقب،والأمثال،والأدب

سنن:مثل،الأخرىالسننكتبفينجدهاكما،الستةالسننكتبفينجدها

البيهقي.وسنن،الدارقطنيوسنن،الدارمي

موجودة،السننمنوهما،الصحيحينفيموجودةهيك!االأبوابوهذه

حيثجولدتسيهربهجاءالذيللتفريقمعنىلاأنهيثبتوهذاغيىهما.في
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رئيسبشكلاعتنائهاحيثمنالصحيحينعنتختلفالسننكتبأنزعم

.والحرامالحلالأحاديثيسميهاالتيالأحكامبأحاديث

)02(

جولدتسيهر:بقول

عنمافكرةماذتهباختلاتلناقذمأنهوهيأخرىميزةوللنسائي9

المذاهبفيوالعباداتالفقهقواعدترسيخبلغهالذيالنطاقحجم

عاداتبهاتأسستالتيالكيفيةوعنالثاك،القرنفيتنامتالتي

".بالدينارتبطتخرافيةوطقوس،محذدةوأعراف

لينظرالنسائيسننمنعليهالشواهدهـاقامةالدليليعوزهالكلامهذا

ولسنا،المناقشةمئايستدعيفلاهكذاعواهنهعلىالكلامإلقاءأقافيها.

هذاقولهسقناوقد.ذلكنفسههويفعللمإذله،شواهدعنبالبحمثملزمين

كقولهالتهويلطابععليهايغلبأحكامأيصدرجولدتسيهرأنبيانبابمن

بالدين.المرتبطةالخرافيةللطقوسمصدرالنسائيأنهنا

)211

جولدتسيهر:يقول

يأ،الأمةإجماعهوشعبيأساسمنسلطاخهماالكتابانهذانإوش!تمذ

!.المستوياتأعلىإلمطشأنهمامنرفعماوهو،بالقبوللهماالأمةتلقي

منالعامةإجماعهو،الأمةب!جماعالمقصودأنيظنجولدتسيهرأنيبدو

نإالعلماءفقول.صحيحغيروهذا.بالشعبيوصفهولذلكالئاسجمهور

محدثينمنالعلماءجمهوربذلكيعنونبالقبولالصحيحينتلقتالأمة

والغوغاء.العامةوليسوفقهاء،
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قائلآ:يستطردثم

ف!ن،الإسلامفيبالصحيحينالعامالاعترافهذامنالرغم"وعلى

للأحاديثالحزالنقدبسبببعيدآيمضيىلموالتقديرالتعظيمهذا

عملوهناك.مقبولوغيرمحظورآيعذوالذيالكتابينفيالموجودة

اسميحملهـ(،385)تالدارقطنيئالحسنأبوبهقامنقدي

".الصحيحينفيحديثمائتيفيهانتقد(،والتتبع)الاستدراكات

:وجوهمنهناعليهوالرذ

لكمابذكرهمعيتناقضمقبولوغيرمحظورأيعذالصحيحيننقدأنقوله()1

الصحيحين.فيأحاديثالدارقطنيفيهانتقدالذي(والتتبع)الاستدراكات

هذهلكنالعلمتةالأوساطفيمرموتةمكانةللصحيحينأنشكلا)2(

الدارقطنيعداالصحيحينانتقدإذ،القداسةدرجةإلىترقىلاالمكانة

الدمشقي.مسعودوأبو(،المهمل)تقييدكتابهفيالجيانيالغسانيعليأبو

اثنينفيالبخارياشترك.وعشرةماع!دانالصحيحينفيالمنتقدةالأحاديث)3(

بمائة.ومسلم،وسبعينبثمانيةمنهاوحدهالبخارياختضمنها،وثلاثين

الدينزينالإمامهؤلاءومن،استدراكاتهفيالدارقطني4العلماناقشوقد

(.الساري)هديالمسماةءالباريفتحمقدمةفيحجرابنوالحافظ،العراقي

:أقسامفيالصحيحينعلىالمنتقدةالأحاديثتلكحجرابنجعلوقد

الإسناد.رجالمنوالنقصبالزيادةفيهالرواةتختلفما:الأول

الإسناد.بعضرجالبتغييرفيهالرواةتختلفما:الثافي

أضبط.أوعددأ،أكثرهومندونفيهبزيادةالرواةبعضتفزدما:الثالث

القبيلهذامنالصحيحفيوليسضغ!.تمنالرواةبعضبهتفزدما:الرابع

حديثين.غير

ماومنهمؤثرقادحهومافمنه.رجالهبعضعكبالوهمفيهحيهتمما:الخامس
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ذلك.غيرهو

المتن.ألفاظبعضبتغييرفيهاختيفما:السادس

)1(.مظانهافيالخمسةالأقسامتلكعلىالوقوفويمكن

ولكنهاالصحيحمرتبةعنتخرجهمالاالصحيحينعكالمؤاخذاتوأكثر

فيها.شرطيهماعنتراجعاحيث،الصحةمراتبأعلدرجةعنهماتنزل

221)

جولدتسيهر:يقول

الأحكامأحاديثكتبمتونبعضفيالنقديةالشكوكعن"والكلام

قاسيةتعبيراتعلىمثالآ()142صفيبالفعلرأيناوقد،شائعأمر

".البخاريقبياحديثأاستنكارهمفيصالحينأتقياءلفقهاء

إليه:أشارالذيالموضعفيجاء

ابنه.عاشنبيمحمدبعديكونأن"لوقميئ:الحديثفيجاءاوقد

هذافيالثقاقيال!تيمافققاءبغف!طغنوقد"بعدهنبيئلاولكن

لمولو؟.هذاماأدري"لا463(:)تالبزعبدابنيقول.الحديث

ويستنكر،نوحولدمنلأنهمنبيأأحوكللكاننبيأإلأالئبيئيلد

ماروقي"وأقا:فيقول،الحديثهذابشدةنفشه676()تالنووى

علىوجسارةفباطلنبيأ،لكانإبراهيمعاشلوبعفالمتقدمينعن

هذهورويت".عظيمعلىوهجومومجازفةالمغيباتعلالكلام

واجهالسثيمافقهأنكيفيبينوهذا.الصحابةمنثلاثةعنالعبارة

".الروحيةالتبيئمكانةوراثةإمكانيةإلم!بالتلميحالمحاولاتجميع

103-خاطرملاخيلللدكتورالصحيحينمكانةوحجر،لابنءالباريفتحمقدمةراجع)1(

.القاهرة،الحديثةالعربيةالمطبعة!2014الأولمطالطبع937
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:وقفتانمعههناولنا

وإنمانبويآحديثأليس"ابنهعاشنبيئمحمدبعديكونأن"لوففيئخبر)-

خذثتانقئرائن"خذثتا:البخارفيفيكماونصه،لصحابيكلامهو

ائنإبراهيمزأيتأؤفئآيبلإئنيففتإسماعيلخذثتابشيرئنلمخفذ

غاش!تبيئمج!ي!لمخفدتغذتكونآنفميئؤتؤضجيرآقاتقاذ:!شيدالتبيئ

."تغذةتبيئلاؤليهنائنة

قيمة،بذيليسالنقاشهذابأنهذاقولهبعديقزنفسهجولدتسيهر2-

:يقولذاهوفهاللنقد.تعزضالبخارقيأنعلليبرهنيسوقهذلكومع

.!العملي!"الدينيالتطبيقفيالأهمتةعديمةبمسأليمايتعفقهذا"أن

انتقاداتإلمطيشيرالنقد،هذاجدوىبعدمجولدتسيهريعترفأنوبعد

جولدتسيهر:يقول.جدويأكثرهيللبخاريأخرى

الدينيالتطبيقفيالأهميةعديمةبمسألؤيتعققهذاأنحين"وفي

بالشعائريتعققآخزحديثإلم!نشيرأننستطيعأنناإلأ!،العملي!

أمتة.بنعمروالصحاببعنالأوزاعيئيرويه،البخارقيعندالدينئة

الحديث7هذاروايةأنهـ(093)تصقسطةقاضيالأصيلييقول

دهشةوالأقل.العدولالرواةكلعندئذكرلموهي،صحيحةغير

متبعأللبخارفيحديثآأنكرالأشعرفيالباقلافيأمثالالكلامعلماءأن

."صحيحغيربأنهووصفه،والغزاليالجوينيالحرمينإمامذلكفي

بالقدرويكتفي،القسطلانيشرحمنالأصيليكلاميسوقوجولدتسيهر

الذيالقسطلافيكلامبقيةويترك(التدليسهو)وهذاغرضهيخدمالذي

:بطالابنعنهحكاهفيماالأصيلي"قال:القسطلانيكلاموتمام.غرضهيخدملا

عنرووهوغيرهشيبانلأن،الأوزاعيخطأمنالحديثهذافيالعمامة"ذكر

الواحد".علالجميعروايةترجيحفوجببدونها،يحى
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يستلزملاتسليمهتقديرعلىالعمامةبذكرالأوزاعيئتفزدبأنواجيب

ث!.فتقتللغيرهمنافيةغيرثقةمنزيادةلأنهتخطئته

يزعمكماصحيحغيرالحديثإنيقللمالأصيليف!نذلكعنوفضلآ

بدونهاعندهالحديثف!نوالا،العمامةعلىالمسحزيادةفيهأنكرهـانماجولدتسيهر،

إليه.الرجوعيمكنالموضوعفيكلام(الباري)فتحفيحجرولابن.صحيح

أخرجهالذيالبخاريحديثفيالمتكلمينبعضكلامبخصوصوأفا

لهم!تستغفرلاأولهمإاستغفرتعالمطقولهبابالتفسير،)كتابفيصحيحهفي

أصحابمنوغيرهما،صحيحهفيمسلمأخرجهوالذي(،براءةسورةمن

الآية.معنىتأويلفييجريالمتكلميناعتراضف!ن،السنن

منهانتزعالذيالمصدروهو،للقسطلافيالساريإرشادفيجاء

كلامه:جولدتسيهر

أنكرحتى،الأفهامفيهزتتقدالآيةمفهوم:الانتصافصاحب!قال

هذا،يقتلأنيجوزلاوقال،الحديثصحةالباقلانيبكرأبوالقاضي

الحديثهذا:مختصرهفيالحرمينإماموقال..قالهالرسولأنيصحولا

الحديث.أهليصححهلا:البرهانفيوقال.الصحيحفيمخرجغير

صحيح.غيرالخبرهذاأنالأظهر:المستصفىفيالغزاليوقال

منعجيبوهذا.محفوظغيرالحديثهذا:الارحالداوديوقال

واتفاق،طرائقهكثرةمعفيهوطعنوابذلكباحواكيفالأئمةهؤلاء

الصحيح.فيخزجواالذينسائربل.تصحيحهعلالصحيحين

".ماجهوابنالنسائيوأخرجه

الانتقاداتلهذهلايبقيبماهؤلاءعلىالرذفيحجرابنالحافأأطالوقد

إليه.يرجعأنللقارئويمكن،معنى
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........الإسلاميوالغربيالفكرفيوأثرهاالعلميةحياتهجولدتسيهر:اجنش

...............................................ال!ثرقيةواليومياتجولدتسيهر

....................المستشرقنكتاباتفيوأثرهمكانتهمحمديةدراساتكتاب

..............................الاسلاميالفكرفيوأثرهمحمديةدراساتكتاب

................................والسنةالحديث:الأؤلالفصلعلىتعليقات

...........................والعباسيونالأمويون:الثانيالفصلعلىتعليقات

.........الإسلامفيالفرقبنزاعوصلتهالحديث:الثايثالفصلعلىتعليقات

................الحديثفيالوضعضدالفعلرذ:الرابعالفصلعلىتعليقات

القلوبعلىوالزويحللنهذيبوسيلةالحديث:الخاصالفصلعلىتعليقات

..................الحديثوطلبجولدتسيهر:السادسالفصلعلىتعليقات

...................الحديثوتدوينجولدتسيهر:السابعالفصلعلىتعلبقات

.....................الحديثوكتبجولدتسيهر:الثامنالفصلعلىتعليقات
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المترجصمقذمئ

)1(

؟الحقابهذانترج!لماذا

إجنتسالمجرياليهوديللمستشرقمحمدئة()دراساتكتاب

ولم،الإطلاقعلىالنبوقيالحديثبموضوعيتصلمؤلفأهئمجولدتسيهر

استحقوقد.الاستشراقيالعقلنتائخهيتجاوزأناللحظةهذهحتىيستطع

وهي(،المستشرقين)عمدةو(،المستشرقين)شيخبأنهعندهمئنعتأنمؤلفه

ترجمتهتأخرتوقد.نولدكهتيودورأمثالمنالقلةإلأبهايحظلمونعوتألقاب

يقولأنولقائلعامأ.أ1لممناكثرقبلصدرأنهمعكثيرأ،العربيةاللغةإلم!

ترجمته:إلم!تدفعالدواعيمنجملةهناك؟هذامثلكتابترجمةجدوىما

التشريع،وتاريخوالسنةالحديثتاريخفي،الغربكتبهادراسةمنماأولا!:

عنه.ونقلتبهتأثرتإلأهذا،يومناوحتىالكتابصدورمنذ

الغرببلادفيالإسلاميةبالدراساتيعنىعلميمعهدأوجامعيمامنماثانيآ:

لطلابه.مرجعآوجعلهإلأ

يكنولم،عليهعالةهمنفسهالموضوعفيكتبواممنبعدهجاءمنكلثالثآ:



وآلفرد،شاخت:أمثالمنقليلآ،إلأكتبهمفيبحوثهتجاوزبوسعهم

وآخرين.،وينبول،وروبسون،غيوم

والحديثالسئةعنتحدثتغربية()موسوعةمعارفدائرةمنما:رابعأ

نتائجه.علاعتمدتإلأالنبوي

القداسةمنبنوعيتسممخخبآ،ليمفرأجعلتهالعربيةإلمطترجمتهعدم:خامسآ

تصويب.ولا،استدراكولانقايم!هالا

الموضوعيةمبلغوسيظهرفيه،عمااللثامستميطالعربيةإلمطالنمقترجمةسادسآ:

بابأسيفتحذلكأنعنفضلآ،المستشرقينكباربهايتحكالتيوالمنهجية

معرفةلهمليسممنالاختصاصأهلمنالمسلمينالعلماءأمامموصدآكان

.ونقدهدراستهعكريببلاأقدروهم،الأجنبيةباللغاتإ

مباحثسلخواممن،العربكتاببعضبهاقامالتيالسطوعملياتفضحسابعآ:

أفكارهم.بنالبمنأنهازاعمينأنفسهمإلم!فنسبوها،كتابهمنكاملة

ترجمأنهمع،العربيةإلمطالكتابهذاترجمةتأخرتلماذايقولأنولقائل

الإسلامي(التفسير)مذاهبو،أو46سنةفي(والشريعة)العقيدةكتابانله

؟وأ54سنةفي

صعوبةفيولا،الألمانيةالأصليةلغتهصعوبةفييكمنلاوالسبب

سنةولهش!سأع!"س!عح!بريشيهليونبهاقامالتيالفرنسية:إليهمائقلاللتيناللغتين

دلاغ3ء34عول!ا()النبويالإسلاميالحديثفيدراساتعنوانتحتأ259

باربرو3.الاأ.3+س!أستيرنبهاقامالتيلإنجليزيةوا،4،3+ولهأ،ة1314أث4!ول

ولول3اولأ3ول34!أإسلاميةدراساتعنوانتحتأ69لمسنةفي.ول.حعس!كا!!!

حجرية،طبعاتإلمطيشيركانحيثومراجعهمصادرهفيولكن

عنفضلآ،المطبوعمعصفحاتهاأرقامتتفاوتنافذةقديمةوطبعات



فهو،البحثفيالعلميالمنهجمعيتناف!أسلوبآذلكإلىالإشارةفياستخدامه

مشهور،غيرإماوالعنوان،مؤلفهاسمذكردونالكتابعنوانإلىيشيرمثلآ

علمأقيإلمطمنهيفهملاالمقتبسالنصقأنعنفضلآ،المشتركةالعناوينمنأو

:يقولكأن،صاحبهعكالتعرفيسهلمماإليهالكتابذلكننسبحتىينتمي

لأيوبعد.العنوانهذاتحملمختلفةعلومفيكثيرةكتبفثمة""التوضيح

فإذاإ،إالقرطاس:يقولأو،الشريعةلصدرالفقهأصولفيكتابأنهنكتشف

وتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربإالأنيسكتابهو

اسمذكردونالمؤلفاسميذكرأحيانآوهو.الزرعأبيلابنفاس"مدينة

كتابهيريدأنهنكتشفجهدوبعدكذا،صفحةالمقريزييقولكأن،الكتاب

بكنيتهالمؤلفيذكرأنأو!،هاشموبنيأميةبنيبينفيماوالتخاصم"التنازع

المحاسنأبو:يقولكأن،الكتاباسمعنالإفصاحعدممعبهايعرفلاالتي

مصرأخبارفيالزاهرة"النجومكتابهفيبرديتغريابنيريدوهوكذا،صفحة

الغربعندبهيعرفالذياللاتينيبعنوانهالكتابيسميئأنأو"،والقاهرة

لمؤلفوهو!ول!!3!ولولأول+ال!هس!أعه(3أكا!ول5+ا+هكتابمعفعلكما

يدالمستشرق.نشرهأالحقائقأخبارفيوالحدائق"العيونعنوانيحملمجهول

لأهتديطويلأوقتأأقضيكنتهولندا.كمافيبلايدنهـأهـ6سنةخويه

شديدآ.ضنكآهذامنعانيتولقد.التراثكتبمطؤلاتفيلشواهده



)2(

الترجمضهذهفىعملنا

فصوتهنشرتكنتحيث،الزمنمنعقدينإلمطالزجمةهذهعمريرجع

تفصيليةبردودمشفوعة،الإسلاميةالدعوةكليةمجلةمناعدابفيالأولم!ال!بعة

فيالصادرالمجلةمنالثالثالعددمعذلكبداوقد،الأولىالثلاثةفصولهعلى

الكتابعلىنقديةردودإعدادمعالزجمةبتتمةعلينااللهمنوقد.8691سنة

(.محمديةدراساتعلىالنقدية)التعليقاتبعنوانمستقلكتابفيجعلناها

محمديةدراساتكتابمنالثانيالجزءعلىفقطتقتصرالترجمةوهذه

بهاألحق.فصولثمانيةفييقعوهو.وتطورهالنبويالحديثلدراسةالمخضص

ثمةنرلم،81و5سنةفيالصادرةالأولىطبعتهفيتكنلم،الملاحقبعض

دراسةوهي.الإسلامفيالأولياءتعظيمعندراستهمثلترجمتها،إلىيدعوما

مسيوالفرنسيةالم!مترجمهفعلهمااستحسناوقد.الحديثفيوليسالتصؤففي

خلافعلالفرنسيةترجمتهفييضمنهالمحيثوله،سأعح"ءعس!!بيرشيهليون

للنفالأصليليستهذهوترجمتنا!ء(3.ول،4!!6عء!الإنجليزيةإلمطالمترجمين

النصوصبعضمراجعةمع،الإنجليزيةالترجمةعكاعتمدتولكنها،الألماني

فيغامضآأومستغلقآالنضيكونحينقليلةأحايينوفي.الفرنسيةالترجمةعلى

الأحايينهذهوحتى.الألمانيالنضإلىنرجعمعآ،والفرنسيةالإنجليزية

إلأالإشكاليرفعفلا،غموضمنيخلولاالألمانيالنفقفيهايكونالقليلة

يسوقها.التيالعربيةالشواهد

القارئيعينبماالترجمةهذهفيعملنانبينأنهناالمناسبمنولعله

:القراءةعليهوشسر



رقمبذكريكتفيحيث،الأحاديثتخريجفيأسلوبهفيالمؤلفأتابعلم.أ

،عهدهفيموجودةكانتالتيالطبعاتلاختلافونظرآ.والصفحةالجزء

رأيناالمتداولةالطبعاتفيالصفحاتأرقاممعكبيربشكلتتفاوتوهي

علوالبابالكتاباسمبذكرذلكعننستعيضأنالأفضلمنأنه

(.بعرفةالوقوفباب،المناسك)كتابصحيحهفيالبخاريأخرجهنحو:

.الطبعاتتفاوتتدانبيسرللحديثيهتديأنالقارئيستطيعوبذلك

مترجمصنعمنهي،...أ...هكذاقوسينبينالمحصورةالهوامش2.

3.+ءإالإنجليزيةإلم!الكتاب

هكذاأو.(....).!هكذابنجمةمسبوقةقوسينبينالمحصورةالهوامثى3.

العربية.إلم!الكتابمترجمأناصنعيمنهي،.ءا.

،والمشهورةالمتداولةالطبعاتعلىفيهاأحيلالهوامشفيالمذكورةالمصادر4.

والصفحةالجزءبذكرفأكتفيالشاهدعلىالوقوفأعوزفيإذاالأاللهم

المؤلف.أوردهكما

لبيان!.!.....هكذاقوسينبينالمتنفيفرحآأضعالئصغموضعند5.

بذلك.إلأيتحققلاالمعنىلأنأو،المؤلفمقصود

أكتفيولا،إليهتنتميالذيالعلملغةإلم!بهاالمستشهدالمصطلحاترذ6.

مكافئلهايوجدلاحيثمعناها،يفقدهاذلكلأن،حرفئةترجمةبترجمتها

الأوروبية.اللغاتفي

منغيرهمؤلفاتأومؤلفاتهمنالنصوصببعضاستشهادهعند7.

إليهيشيرالذيالنضأنقلولكننيإليهابالإشارةأكتفيلاالمستشرقين

في)جاء،هكذاسابقآ،بئناكمابنجمةمسبوقآقوسينبينوأضعه،برمته

منالمذكورالموضعفي)جاءءأو.(...:الظاهريةكتابهمنالمذكورالموضع



.للقارئجليلةخدمةذلكوفي.(..ميور.لولياممحمدحياةكتاب

يكتفيوالتيالإسلاميالتراثمنالنصوصببعضاستشهادهعند8.

الإطلاعمنللقارئتمكينأالهامشفيأنقلهاإليها،الإشارةبمجردالمؤلف

منها.الاستشهادموضععلىالوقوفعليهيسهلحتىعليها

)هذا*:بقوليالهامشفيذلكعلىأنتهالوهمأوالخطأ،فيوقوعهعند9.

(.الموضعهذاعلىتعليقاتناراجع.خطأأووهم

تفكيكه،إلىكتابهمتنداخلالعرببللنصنقلهعندأحيانآالمؤلفيعمد.15

موطنمعرفةالقارئعلىيسهللامضطربةالعربيالنم!جملةفتأتي

.الإبهاملهذاتجنبآكاملآالشاهدأسوقولذلكمنها،الاستشهاد

منجولدتسيهرلحياةترجماتيتضمنملحقأالكتابهذاآخرفيأضفنا.أا

.تلاميذهبعضوضع

نصربثميرالصديقد.
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اعزافآمللرأوجستالعزيزألى

...الحقةبالصداقة

نسبهرإ.جولد

!ث!

غفز؟إلمطما،حذدالم!(،محمدية)دراساتكتابمنالثاني4الجزينقلنا

.للإسلامالتاريخىالتالؤيىفيالبالغةالأهمييماذاقيوالذينييماالشعبييماالغوامل

باستثناءمرة،لأولالجزءهذافييظهرالآتيةالدراساتمنالأكبروالجزء

7س!ولحأ!3ولهأآهالإسلامفيالأولياءتعظيم:مثلنشرها،سبقدراساتبضع

:عنوانتحتبالفرنسيةكتبتهامقالةالأصلفيكانتوالتي34،كا،ولأولأول،)3)

صأءحلما!،ا4حك!3ءأأول3ءث!ح2ا!3ولول3ثاول،ول3

:الأديانتاريخمجلةفيأولآنشرتوقد

هذاإلم!ضقتقدوءلم!ح"ء4اأ+051أ3ح4ح3احعأ!أوله3،)أء"..5-3725)

كليآ.منقحشكلفيالكتاب

بموادزؤدتقذالمواضعبعضف!ن،الحذفمنكثيرعنالنظروبصرف

كبير.حذإلم!جديدةالأخرىالمواضعكانتبينماشمولآ،أكثر

الذكر،الآنفةالمجلةفينشرتهاالتيالمقالةبعينههو)2(رقموالذيل

:عنوانتحت))71*،

ول++لم!حىكهع"حأ،ء3*!ي!،كهءك!)?كا!ص!أفيلملمإء3كة!3ء3أ!ألمءولء9!!لمكهإ/*ءلم
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ول!كمزفط3فلهاوزنكتابمنالئانيالقسمصدورمعالجزءهذاطبعفيشرعوقد

فيلاسيماالكتابذلكبنتائجالانتفاعلييي!رلمالذيالأمرمدا74أس!؟!د!ه!محأ

الصفحةأنإلىأشيرأنأودالمقامهذاوفي!.أالحديثدراسةمنالأولم!الفصول

منالثافيالجزءمن)26-27(بالصفحتينصلةذاتفلهاوزنكتابمن(لم)5

بحتييعذأنيمكنالذي،4كه!تالال!ا-لفرتوضعهالذيالشاملبرلينفهرست

تسليمقبلالألييتوافرلموهذا،النبويللحديثالأدبيللتاريخذخيرةاكبز

.الأخيرةاللحظةفيأفي،قليلبوقمبالمخطوط

بيانآف!ليكالجزء،هذاكتابةعندإليهارجعتالتيالمخطوطاتعنأما

عنها:مفصلأ

رقمفارنر(ليدن)مخطوط.للسرخسيشرحمع.للشيبانيالكبير،السيركتاب-

الشرحمنالكتابأصلعلىالتعزفيمكنلاالحظلسوءولكن373،

فيينا)1(مخطوطةمعنفسهاوالحال،المذكورةالمخطوطةفيعليهالموضوع

(ليدن)مخطوط)2(.البغداديللخطيبالروايةعلوممعرفةفيالكفايةكتاب-

.353رقمفارنر

6)3(.82رقمالسابقةفارنرمجموعةضمنمخطوط.قتيبةلابنالحديثمختلف-

؟)4(.05رقمفارير(ليدن)مخطوط.الخصافابنبكرلأبيالقاضيأدب-

رقمالسابقةالمجموعة.مخطوط.الجوزيلابنوالمذكورينالقصاصكتاب-

و)1(.و.8

هـ،.أ؟،،-33،1!نةأبادحيدرفيلر.الرضيثرحمعالكبيراليرأكاب)1(

هـ(.أو5لمسنةآبادبحيدرأثر)2(

(مأهـو4الريالكتابدار،بيروت،هاشمعمرأحمدالدكتورتحقيئ)نثره

هـ(.أ326منةممرفيألر)3(

الجار(.زهريعمدوضبطهتصجحهعلىوقامبالقاهرة6691شة)وطغه

،.العريةالمطبعةالنجار،الحجعبدتحقيق2(.5و)3/الحربرالأدبتاريخ:بروكلمان،انظرأ)4(
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.31ص،فهرستالاندبرج،رورقمأمين(،ليدن)مخطوط)2(،المحدثينأسانيد-

جامعةبمكتبةالرفاعيةمخطوطاتضمنموجودةالآتيةوالمخطوطات

لايبز!.

المنثورةوالمسائل(الصلاحابنلمقدمةتقريب)وهوالنوويتقريب-

()3(.981رقمشا.!واحد،مجلدضمن)وكلتاهما

ومصرالشامرحلةفيوالمجازبالحقيقةالمسماة،النابلسيالغنيعبدرحلة-

3)4((.26)رقموالحجاز

()3(.141)رقم.للمناويالذريةالكواكب-

23(.-لم2ر)4أرقام.للبقاعيالأبرارطبقات-

.(581)رقم.العوفيالفتحلأبي،والضححبةباللباسالقربة4إبتغا-

اكتفيتفقديذكر،يكادلابشكلإليهارجعتالتيالمخطوطاتأما

بيانآف!ليكعنها،نقلتالتيالحديثكتبوأما،الكتابهوامشفيبذكرها

وتاريخه:طبعهابمكان

أجزاء.عشرةهـفيأ328،بولاقالقسطلافي،شرحمعالبخاري-

أجزاء.أربعةهـفيأ284،القاهرة،النوويشرحمعمسلم-

جزئين.هـفيأ028،القاهرةداود،أبو-

(بيروت،الرقيةالمكتةسرارتز.مارليند.بتحميئ01ولماصنة)لر5)1(

لأحد(.تيهرجولديعزهولم.مجهولمؤلفهان)الظاهر0)2(

،)و(سللةولرالآصيريةبالمجلةولرهمارجه.مفرنهالىوترجمةهـ.أوهلمصةبالقاهرةأتر)3(

-أو3،-151914ص(أالموالمجلد،5591لنة5(4-أولم8)315-346،ص)16(.المجلد

المأثورةالمائلوكتاب.5191لنة6-146(1والمجلد)18(ص)،أو51لة5(و524-و2،و2

هـ.اأ2؟وسةبالقاهرةلحر

،24،1سنةبالقاهرةطغ4(74)2/وملحقه،بالألمانية43(7)2/.العردالأدبتارلخ:بروكلمان،انظرأ)4(

4(،.71)2/وملحقه،بالألمانية(وو4)2/العربماالأدبتاريخ:أبروكلمان)و(
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جزئين.هـفيأ282،حجريةطبعة،النسائي-

جزئينهـفيأ292،بولاقالزمذي،-

هـ.أ282،دلهي،حجريةطبعة،ماجةابن-

أجزاء.أربعةهـفيأ-21028لم9،القاهرة،الزرقافيشرحمعالموطأ-

حجرية،طبعةالحيئ،عبدشرحمعالشيبانيالحسنبنلمحمدالموطأتنقيح-

هـ.أ2ولملكهنوء،

هـ.أ92ركاونبور،،حجريةطبعة،الدارميسنن-

جزئين.هـفيأ2و4،القاهرة،للبغويالسنةمصابيح-

فهي:آخرإلىحينمنعنهاأنقلالتيالكتبوأما

هـ.أ842،بولاقطبعةعقبنشرتالتيالطبعة،للذميريالحيوانحياة-

هـ.أ2وو،بولاقطبعةعقبنشرتالتيالطبعةللكتبي،الوفياتفوات-

!أ503،القاهرةطبعةعقبن!ثرتالتيالطبعة،للسيوطيالخلفاءتاريخ-

العبايصي.للحسنايماؤلتاريخكتابوبهامشه

والزملاءللأصدقاءبالشكرأتوجهلكيالفرصةهذهأغتنمأنأودكما

بعضومظان،الأدبيةالمصادرفيالنظرمنإيايلتمكينهمالمكتباتوإدارات

لأ35!)51فولرسللسيدبالشكرلمدينوإنني.عليهاالعثورعليغرالتيالكتب

أمذنيحيثالكتابلدعميميلكانالذيبالقاهرةالعهد"وليةمكتبةمدير

يديرها.التيالمكتبةمخطوطاتمنومقتطفاتنصوصببضعة

جولدتسيهرإ.

1)و5يوليه
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الحديثتطؤرعق

والسئضألحديث

)1(

بينالذيالخبرهووليس!الخبر!،أو!،إالحكايةتعني""الحديثلفظة

المعارفأوالمعلوماتكذلكبهيرادبل،فحسبالواحدةالعقيدةمعتنقي

منأمالبعيدالماضيمنأكانتوسواء،دينيةأمدنيويةأكانتسواءالتاريخية

)1(.المتأخرةالأحداثأوالوقائع

الأنصار")2(،معشرحديئكممنبحديمبأعللكماألا:هريرةأبويقول

نأذلكوراءمنيرميوكانمكة،فتحأحداثسلسلةمنقصةيخبرهمثم

العربالمشركينأوالوثنيينالعرتلأنوذلك،بالتآلفإحساسهميقؤقي

أيامهم.بقصصويفتخروايتغنواأناعتادوا

الحديثأومن:قولهمذلكومن.القبانل"ماضيمن"قصص:أيضأالقديملاستعمالافيلأحاديثاوتفي(1)

زهير:مملقةوفي(أو-21صانجلمانئر.الحاثرةعلىحاشية.هريمبن)أب!وخلودامهالك

ائمزخيمبالحديثكنقافؤوما!ودقئئمغيئئمماإلأالحزثوما

(،بالظونرجمأ:مثل2(71و)3/الطبريتا!لخفيجاءبماقارن(،)مرجمكلمةعنالمزيدولمعرفة

.(205،1،-41،)0ا.ول!3دالبومبةالأحداتمنحكاباتب:وفارن

.مأو7لم،لبان،بيروت،العلميةالكتبدار.32صالبلدانفتوح:البلاذري)2(
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لموضوعات()حديثلفظةجعلتوالخرافاتالأساطيرسياقومن

تحتذيهمشعلآأومثلآيصيربمعنىحديثآ"يصبح9:قولهمكانثمومن)1(،القصص

فيمقصورآالكلمةلهذهاللغويالاستعمالظلمبكرةفزةومنذ)2(،القادمةالأجيال

)3(.العامسياقهامنتئقلأندونوالحكايةالخبرمننوععلىالدينيةالدوائر

وأحسن،اللهكتابالحديثأحسن"إنمسعود:بناللهعباويقول

المؤمنينجمهورتلقاهاالتيالعبارةهذهأنويبدومحمد!)5(.هدي)4(الهدي

لقولهنفسهلمحمدنسبتقدعريضمدىعلىبن!ضرهاوقامواالرضامنبنوع

منأفلحقدوتعالم!،تباركاللهكتابالحديثأحسنإن9:التكتلعكحاضآ

منسواهماعلىواختارهالكفر،بعدالإسلامفيوأدخله،قلبهفياللهزتنه

")6(.وأبلغهالحديثأحسنإنه،الناسأحاديث

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

)6(

هـمن:20111،صخويهدينثرهم،،،186لايلن،أأج،كا!أ+ههل!م!+ه،3+ل!ه!ا،حمه

.،ايمنأهلاحاديثاومن(:98وهـ-و8)4/الأثباءمعجم:ياقوت،انظر.اشعارها،ومنالعرباحاديث

نفسه.المصدر،ااحدوئةاو4(لم/7)4الأغافيانظرحديثأ،اصار:قولهمعنالمزيدلمعرفة

:(21-1/0212)0الأكاقفيفرجأبوذكره.كلدةلأب!بيتفيمجموعانوالمعيان(.1/2051)

يتل،منافليغرببه"قانلثلأحدوثةئصبح"ولا

قةابنكقولأنجارآعادةتمس(الديةبالموضوعاتلهصلةلا)أيديويتاريخمنالمأخرذةالقصص

يدطبعة)وفي.ولمحداهاا*!ف!وزنرلزضاطبعة،4ص،لأخبارواالحديثرواة5:والثعراء()الئعرفي

(.الحديثرواةهمالمقصودوان،كلامخرهيهناااخبار،لفظةأنالمحتكلمن:3صخوله

باب،الصوم)كتابداودا!سنانظر.عتهايحلأنوأجانآ،للةمرادفانلفظان.وهذى،قذي

يخه(.يفطرماميرةقدر

(.اللهرسولبنالاقتداءباب،الاعصام)كابالبخارى

وقول!،اللهرصلهوالقائلأنحينفي،معودبناللهعديقول:بقولهالقارىايهامهلاحظا"

علىوالاقتصارالمرفوعايرادعن)عراضهانثم،الرفعحكمفيأنهالأمرقوفآكاندانصحعودبناللهعبد

(.اللاحقةتعيقاتافيالموضوعتفصلانظراتدي!.منضربالموتوف

ا،مر،أولفيكانكذا.م91لماوضليوالألاريالسقاتحميئ(،ط)و(،467)2/ابخويةاليرة:ثامابن

الحديث""احنعارةفاستدلتفيهمرغوبغيرأمربالحديثالقرآنتسمةانذلكمنايامبعدتجينثم

(.والجدلالاعاتجاب)باب:ماجهابنصنانظر،،الكلامباأحن
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المفهوممعالتناقضمنوخوفأحديثأ"،"الأحسنهواللهكتابكانولما

لفظةقعزت،الشرعيةالمصادرأعلىالقرآنولأن(،)حديثلكلمةالعام

.سؤالعنإجابتهأو،بالكلامالخاصةبمبادرتهإما،الرسولأقوالعلى()حديث

يومبشفاعتكالناسأسعامناللهرسوليا:قلتدا:هريرةأبويقول

أولىأحاالحديثهذاعنيسألنيلاأنهريرةأباياظننتلقد:فقال؟القيامة

منالقيامةيومبشفاعتيالناسأسعد.الحديثعلىحرصكمنرأيتلمامنك

إ)1(.نفسهقبلمناللهإلأإلهلا:قال

وحاولوا،واحتراموقارفيالغامضةالنبيئأقواذالأتقيا"الضحابةورذد

أقزماوكلوإرشادها،الإسلاميةالجماعةتهذيبلأجلالنبىقالهشيءكلحفأ

يأ،الدينيةالواجباتبممارسةيتصلفيما-معآوالخاصالعامالصعيدينعلى-به

المستقبل.أوالماضيفيسواء،الاجتماعيوالسلوكعامبشكلالحياةنظام

تلكنقلوابعيدةبلدانإلىالمتتاليةالسريعةالفتوحاتقادتهموعندما

النبيموتوبعد.بآذانهميسمعوهالمالذيناولئكإلىالنبويةالأحاديث

نظرهمفيوأنها،رأيهمعتتفقأنهاظئواالتيالنافعةالأقوالمنكثيرأأضافوا

شرعأ.إليهستنسب

التي()الشرعيةوالقانونيةالدينيةالممارسةمعتعاملتالأحاديثوتلك

الإسلامي.العالملكلقاعدةؤغذت،النبيإشرافتحتطؤرت

بسرعةتزايدتالتيللأحاديثالأوليةالمادةكؤنواالذينهموالصحابة

اللاحقة.ايأبوابفيستوضحالتيالعواملبسبباللاحقةالأجيالخلال

ينسبمنهاأياختيارالتهورضروبمنيكونالأصيلالدليلغيبةوفي

في،صحيحهمنآخرموضعفيالبخاري)وأخرجهوالار(.ءالجنةصفةباب،الرقانق)كتابالبخاركط1()

الحديث(علىالحرصباب،الحلمكتاب
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بهذهالدقيقةالسمخصية.والمعرفةالنبيموتبعدجاءتالتيالأجيالإلمط

بعنايةضئقتجوامعفيبعضهاإلىضفتوالتيالأحاديثمنالمهولةالكمية

.والتفاؤلبالثقةلا،والشكبالحذرتغري

نفسهبالقذرالأحاديثهذهفيالوثودتىيمكننالاالمقامهذافيونحن

نأيمكن-بعيدحدإلى-ولكن)1(.منهاكبيرلجزءبالنسبةدوزيفعلهالذي

الدينيالإسلاملتطورنتيجةأنهعكالأحاديثتلكمنالاكبزالجزءتعذ

الهجريين.والثانيالأولالقرنينخلالوالاجتماعيوالتاريخي

ولكنهالأولمط،نشأتهمراحلفيالإسلاملتاريخوثيقةينفعلاوالحديث

المراحلأثناءالجماعةفيظهرتالتيللنزعاتانعكاسآماحذإلم!ئغذأنيمكن

.تطورهمنالناضجة

الأولم!ليشيهفيالإسلاملتطؤرقيمةذيغيردليلأ-الحديثأقي-يحويوهو

الفعالة.المؤثرةالقوةمنمنطقيماكامل!وحد؟فينفسهفيهايكؤنكانالتي

أهميةذاتوأنهاوتقديرها،الحديثلدراسةالحقيقيةالقيمةتكمنوهنا

وضعفيمتعاقبةمراحلصحبتهالبارزةأطوارهمنأقيوفيالإسلاملفهمبالغة

الحديث.

)21

الذينالرواةسلسلةوهوالأولالجزء،جزأينمنحديثكليتكون

كلعدالةأساسعلى،فيهمراوآخرإلم!مصدرهمنبعضهمعنيتناقلونه

منهم.واحد

+هه:دوزييقول1()

ا"اع+++ه"ش!حزلاهأ"+للاه+هول3!ه9الا؟الاأ!أفى!4ع!334ةه5*لا،مفىول!4لاا4!مأ،أ+هء(كله3خ3اولحأء4

41لا،ءول!!+ع+خ4ح503"حع.)4133+9الااحاحءا؟+ه++حح4،لعأس!54ءألم!440؟،لا4+حأ4دحلا0414(ش!ع33!ا

ح+أأ9لاع13ص!103لا5ا!5،لاءكلا*و5،1*أ"أغ!4!"طه+4س!++4ح?ولع.4لا،)أا!أ!حأه)ولس!أ4ءلا،+344حس!3

"أءةع3+هولاول3اا!ش!ح،9أا3س!3لاهسأ3،+ح(6لعا4حلاء30ح93ألا4أه7"+حا!4+،ء3أ3!3+لاح،+!لاه!

3أ+39!ح".ي!فى5!أ3ول13ا"أدهأ13ع4س!ا31)،1*أ+3ء"+!2+73.ح!"وللأأ+.241.0.
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)1(.إسنادهأوالحديثبسندالسلسلةهذهوتعرف

ويمكن.المنقولالكلامنصوهو(،الحديث)متنهوالثانيوالجزء

الحديث،نصئ!الأصلفيتغننولم،جاهليةلفظة()2()متنكلمةانملاحظة

ومن".المكتوب"النصعلىللدلالةالقديمةالعربيةفيتستعملوكانت

عنهاوعبزواالحديثمصطلحعلماءوضعهاالتيالفرارقمعرفةأوالإسنادطيعةمعرفةجدآالمهممن1()

ومناثة.الحديثالنقدلأغراضخىمفيدةمعرفةوهي،الإحكامغايةفيمتنبطاصطلاحيبثكل

مابعرضفانكتفيلذلك،الضروريغيرالكرارمننوعالىيؤديهناوالممطلحاتالفوارقهذه

الزمني:الزتيبحسبالموضوعهذافيسابقأكتب

(1)341.5.5أ،كلا؟3

01حها،لا؟*ولولهع3وله81!لأ"+ه03حءكللا3ه،لاه3!ل!اارزهس!"ك!مهححولحأعس!!لاآه7لا5ا!أ4!+أ،أ+ه

.،،)ول7،30)"2681)ه".06-741(!م.!أ!،ل!2أكأ"ءول،آ"3سا!!"لأثه!"كل؟4أع!5ح33"أ3"،ح.،

كاأح!!2مملا!قء؟أحمحاث!4ح73لاطعم!،6ل!4ول3؟ححول"+ح8010أح،محاألأ+!،0،8481".22،ولاهح1).

)2(.7ءول.35احا

+حأ،ع،لأآه13*!اولمأ(+64،04ل!حم!ول.13."ه،)72-07.088

(3)+.ح.ا)!لاطع3

ول4أح"أه!هـ+5م)13*(طه+4ه+5881)،3.!.هـكل!4أ،أ5+،ه".64-936.

(4)تم."أ3ح"

ص!5كأ+ء،مما3كهء4"ع!)4أ!-اولتآ؟ولااعه!ول،لةا3!طلأ4حأ3،لط،ولحأ3طحلمهع4ح3-3+هأ،فه!+

*أ3محع+ء؟4"+ء30(!431لا،لل!احاء"+،محاأ4!+،5881.

وأما.الغرضلهذاالأصلفيتخصصلملأنهاالاسناد،عنالكتاباتهذهفيكبيرةقيمةالقارئيجدولا

فهي:موضوعافيالأسا!يةالأيةذاتالكتابات

وهي:.الحديثمععلميتعاملأولتمدوالتي،ايخوعةشبرنجردراسات

(3)3"ح!ول"س!ع53ول4أس!5:

لا5،ء03+ول1!7.45.حكل!أحول3ا3ء4أ"أ5+5لم*كلةأ4لأا3ح5"*،أ!+3،)ول3!.**7(6581)،"ء.35-

.022-99147

ي!حلألاأ!شهول51*أ،قول48مم!هول+ه،كهأ"1،ححح3كه53!وله"كةء"أ7ول3رر3+اول"كمأ،92-303.0،4،1

ر18-75.

ز2ع!م34،+4،3أ"؟ه+3*ح3عولع!أ4حولحم!6ع+،2"لال!،ممو،(6581)،".71-4.

ولأ3لاء*ع3!علاتاءأ13،!لأألا،طء؟س!ول4"للاا!لااس!!754ه"!ل!ل!1.44)1(6581)،".ا!**أ-أءأ7

)6("أااأ!ءل!أول3:ح"+أطس!مهمث!!47ء-45،ل!أول34+همهاا!ط6615لهاا"س!!ع!هم"أمح!ي!ح8ا،ع(هطول4+ه،

8581)5".*ت3أأا-3ء(3"!لاع،3أ7ع3ع3؟43++هح،ول4س!+أ،لاه3حي4أ،أهول)3

معين(اتجاهإلىتنزعالتيالأحاديثإلىإئارةإليهاالمارالمفحات)وفي

ولءكاا4!هول+حكل!اح3

لاءاممل!ء8؟ء3ء4"ءأ4ح3هقءكاولح،ملا3!ء4"ح!اأءمول،ءأس!ل!ا!ة8731)474.00،-45ه.+هأكم4،+

كم!+!"،0.480.

ح.3+هلاء!اا)لاه!عز+س!

ء*ل!الأالأز+ح!م!44!أ4عن!لأاعمم!3،له!+س!134!حها،7+!.*كثم6(1)883كو،."5،مه،لع

.،+قحمه،+ء+"هاحلأعممهء،لاك!"!+هحمه3!للا64لةؤحأأ!ء+ء+س!4+ولمح!حمااح!ق33-581.!كل

(7ع+5حمأ4ء5ح3س!!د"ولع!،11،!!.185-33

هنا.يعنينالاوهذا،الانانجسممنجزءعلىتطلقانها)متن(كلمةمحافماومن)2(

لغة(.المتنمعافيمنوهو)الظهر(هنا)يعي8
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تارةئشئهفهي)1(.بالكتابةغالبآتشئهالجاهليالشعرفي()الأطلالأنالمعروف

كما)2(.كسرىزمنالفرسبكتابةأو،الغامضةالنصارىالرهبانبكتابات

والأغماد)4(...الخ.القديمةالسيوفعلىالباليةوبالنقوش)3(،بالوشمتشبه

الرقعلى)1(الرقشبأنها)5(المهجورةالأطلاذ،مرةذات،يصفزهيروهذا

)2(.البالي(المحيل)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)،(.بيتأ40صلاندبرجطبة5(،1)5زهيركقرل.العربشعرفيكثيرأيزرروهذا،بالوحيتثهكما

بالكتابة.فتروالذي)2(بيتليدمعلقةفي-كماالمهملةوكسرالواوبضم-بالوحيلئهأنأو

هو:زهيرقصيدةمنالمعني)البيت،

فغايلهفالزسيقينهالزسىغقاتتافيئهغافيكالؤخيطقللتن

هو:لبمحلقةمنالمحيواليت"

يلامقاالوجيضينكماخلقأرضمهاعرقيالرئافيفمذافع

فولالقبيلهذاومن.الكتابوهووحيجمعالوحي:التبريزيوقال.الكتابة:الوحي:الزوزفيقال

8(:وصط)،(،وهارونشاكرتحقيق.)المفضلياتئنمدبنالتزاز

الرئز(ؤخيفياللأيمخطيثلغقتتدزئومأنهاوترى

43،!دا!ءأاء،ل!د!عفرنكلسيجموندكتابفيأخرىضوامدوئمة

!أس!أه!6ل!ولح"س!3!س!+ه*4+ء3!ولأ(6!ولأطء3،ولس!أمحأو+س!14)886

شعرفيجاءماأحدهميذكروقد(.1)رتمملاحظة.111صالأولالجزءفيب!ضافافماذلكوتارن

سطر(.)آياتها146(21/الأغافيوفيصفر(،)آياتها:فلهاوزنوعندعفر(.)آياتهاالهذليين:

قوله:وهو(ونسبهالهنلىصخرأ!أنجار21()جالأغافمافيك!االهن!صخرلأدهناالمقصود)اليته

تطزآياتهاالن!بذالئوأخرىغزئقادازالخ!بذاتلتلأ

،(241و)3/للسكريالهذليينديوانو!ثرحاوهارونشاكرتحقق.501صالمفضلياتانظر

زهيرمعلقة،بيت)2(157صلبيدديوان،414(1/)ياقوتعنداقنخل،(1يت).طرفةومعلقة

،لاندبرج(طبعةمنبيت)؟(661رقم)!فحةأوبيت)3((1)5قصيدةزهير،ديران،بيت)2(

.(1يت)(72)قصيدة.عنزةديران

.(121)2/بالأغافيوتارن،طرفةديوان:فيذلكشواهدانظر

طرفة:قول)يعني+

تاثلهالؤشيزخرتالتمازكخفنن5قتارلهقفرأالذايىزستم(تعيرت

الأغاق:فيكماالحيرفيحنينوقول

ايختلالضيقلخفولاعلىتلوخكضاتلوخ

طرفة:بقولقارن
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فيتستخدمالمعانيمنطائفةإلمطتنتمي()المتونوجمعها()المتنوكلمة

الشاعر:كقول،التشبيهاتهذه

أقلافها)3(متونهاتخذزئركأخهاالطلولعنالسيولوجلا

كالأحوصمتأخرشاعرعندالتهذيبمنشيءمعنفسهالثبيهونجد

المهرق)4(.فيكالعيندوارس:المهجورةللمنازلوصفهفييقولالذي

منالعينعليهتقعمابأنهاتفسرلممامحددمعنىهنا()العينلكلمةليس

معالوصفيستقيم()العينبكلمة()المتنكلمةتستبدلوعندما)5(.الكتابة

لمةئزفثقبالضضزئشةالزقكئالويى

فيوردبماوقارن6،،25،"5الهذليينشعرانظر.كاتباالرقفيالحنوانرقث!كا5:المفضلياتوفي

(.لم5اتمأخرين)2/ضعرمنالأغاق

وردب!اولضفازلعوفبن!انلابن:صدرهالنغلي،شهاببنللاخنىبيتعجزهوالمفضلياتفي)ماه

ونه:عاءلةابنأخبارفيرواهكاسربنحملقولالمحدثينشعرمنالأغافيفي

بجؤابيماآياتهاوآستعجمتأطرايرقجتالمازذإن

(كتابسطورأورسمانضاءكاكااللجينبذيتلوحقفر

:للاطلال!ابهميفروهناهـ(،،،/)الأغانيانظر.كذلكالأطلاللرصف)محل(لفظةواشخدم(1)

المجلعلىالثلامقلثاطلالياعيكاللائمقالوا

المحرل.الطللهـ64(:)،/ياتوتفيبهـاوقارن،2(53)2/الجدافيانظر

فرطعنآياتهنوتحب)بلين20(.رقمالبيت،1هـ8صالاندبرجعيلا،)رقازهيرديوانوفي)2(

محلا(رتأحولين

)متونها(لفظة6ص3!لأ4حأحل!4ء،"حأ3ء4لأكا!ا4كابهفيكريمروترجم.هـ(رتملبيدامحلقةر()

.ب)سطررها(

ليد:قول)يمئ،

أقلآئقا(تونهالمجذزبر5كآنهاالطلوليعناليرذوتجلا

.(7/421)لأغافياانظر)4(

مقابلة)أثر(كلمةوكذلك74(.1)2/الهذليينا!ثعارضرحانظر)ضمار(.لكلمةمقابلة)عين(كلمة)5(

أثرآهـتطلب:1/711الميدانيانظرأثر(.ولامنهعينالاليد:كقول.ذاتهاليءبمحنى)عين(لكلمة

ه+تايلاااح3!8!لأ!حول4!لا3"ءا!3-حمع!ةا.0!8.88.:رنقا.،عينبعد
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الديارآثار،القديمةالكتابة:مثلبها،استشهدناالتيالتشبيهاتمجموعة

إدخ....المندرسة

والشأن())(.المكتوب)النص!معنى)المتن(لفظةتكتسبالسياقهذاومن

2(.شفهياالمنقولالنصتعنيقديمةكلمةوهي(،)العينلفظةمعنفسه

مدؤن،نمقأقيما،حديمبتمقلوص!)المتن()3(كلمةواختيار

نقديستلزملاذلكأنبمعنى،الرواةسلسلةخلالمنتوثيقهمعيتعارض

يفترضهلمادحضآهذايعذأنويمكن.المتننقديستلزممأبقدرالسند

تدوينصهانشفهيآ.نقلوإنما،بدايتهفييدؤنلمالحديثأنمنالمسلمون

1(

2(

3(

اخبار-51)جالأغاقأيفأ،لراويهزهيربنكعبكلامفيالمضهذاوجودإغراءيقاومأنالمرءعلى

كرالصورةهذهوتظهرالرمحوصفمنمأخوذةصورةوهذه.متونهاتلينحتىتففهازهير(:بنكعب

ل!،!ط!8140!أ-كه+حكلل!انظر(-الرقاعبنعديأخبارهـ-)جالأغافي.الرتاعبنعديقولفيوضوحأ

حطيمك!اك!ء34ع!أع3ء4!أل!محالحه3يمهح!!.3ح81!)"،.74.

فيدورلهمكانبل،فحبللثعراءصدىيكونوالماياوائلالثححررواةأنأيضأيوضحالمقطعوهذا

)انظرسبقوهملثراءرواةكانوا،مشهورينضحراءنرىتدلذلكيرونها.اليالآخرينأع!التهذيب

الفرت(كتابفيزهيرعنالكلام

ول"ا*كه4(.!ححول3،لاول!ء!ءكالا143ح!ء"؟"حأ41ح3ءء14!!ل!كاآ5ء"ء+5ء4أءي!ء،".26.

توجدالموضوعهذاحولالمعلوماتمنوكثير.والروايةالشعرلهاجتمع:إنهالث!عراءأحدفيقيلوقد

(.وأخبارهحمل)نسبلمجلأغانيبا

زهير:لآلراويةوكانالحطئةفيزهيربنكعبكلام)يريد،

يتفلماكلعنهايخقصرمتونهاتلينحتىيثقفها

فهو:اليهأشارالذيالرقاعبنعديقولوأما

هانآثقافهيقيمحتىتاتهكعوبفيالمثقفنظر

.(1هوللمبرد)2/والكاملكرنكو،تحقيق،52صوللمرزبافماالعراءمعجمانظر

على:ملاحطيانظر

اع!أ3ح؟ع3،اط!أ+ح"ح3س!ط!أحول+.)،".17.916هول+ع++ء؟ط.عحاأ3ء؟ع3،ل!!5ع،،لألة4.11ءكللاث!!دحمع

64للا7س!ولء+،حطأ"ي!أ"،18-5861.

(.و4ص2الأكاني)ج،(5صنولدكةثرالورد،بنعروةب:قارن

.مرةياولالحديثعلومفي()المتنكلمةظهرتتىمعرفةمنأتمكنلمالحظسوءمن
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بساطةبكلكانالئفوزذلكوأن،المبكرةالحديثحفظطرقمنكانالحديث

)1(.متأخرةلاعتباراتنتيجة

العقودفيدؤنتإنهايقالالتيتلكهيالمكتوبةالحديثيةالأجزاءوأقدم

رغبواوتابعيهمالضحابةأنافتراضمعيتعارضماهنالكوليس)2(.الأولى

بتسجيلهاوذلك،النسيانمن!أفعاله!وأحكامهالنبيأقوالحفظفي

،الرسولأحاديثكتابةعنئغيرض!أنالمسلمةللجماعةوكيفوتدوينها.

الصحف؟فيالحكماءآقؤاذلناحفظتالتيوهيالشفهيةللراويةوتتركقا

8(.الفصلمنالأولالمبحثفيمتكاملبشكلذلكسنرى)كما

مالهملتنقلجماعتهإلىصحيفتهمعهيحملالصحابةأحدكانماوكثيرآ

الإسلامعهودفيكتبتالتيالصحفتلكولمحتوتات،نبويةتعاليممنفيها

أسماءيذكرونالمتونتلكحملواالذينوالرجال،الحديثمتنشفيتالأولى

وليسالوجود.إلىالإسنادظهروهكذا.بالتعاقبعنهمتلقوهاالذينشيوخهم

معيتفقالكتبأوبالصحفيسمىماوجودكانإذامماالتأكدالممكنمن

التدوين.نفاةمواجهةفيالمتأخروناختلقهاموضوعةصحفأنهاأمالواقع

أبببنجعفرزوجةوهي-هـ(38)تعميسبنتآسماءوصحيفة

منكثيرأشلثأقيدونستثير)3(-استشهادهبعدبكرأبيمنوتزوجتطالب

وقد،المختلفةالنبيأقواذجمعتقدالصحيفةهذهإن:ويقال.والريبةالتحفظ

تقفالدوامعلىكانتهذه"أسماء"لأنربما)4(.الشيعةمؤرخيأحدذكرها

.الكتابهذامنالسابعالفصلانظر)1(

لهـاع+ء3،س!لاا!كلللاع3ء"،).".574:نظرا(2)

بناللهعبدخبر،11)جالأغانيكتابفي(عميسبنت)أسماءالمرأةهذهعنالمعلوماتبعضهنالك)3(

(.ونسبهمعاوية

هـ.أهـو5والنثرللطباعةبيروتدار(.أأ؟،101)2/التارلخاليعقو!:)4(
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منكثيرفذاغ،الحديثلمعرفةكؤثقمصدرفهيثتمومن،فاطمةص!إلى

)1(.القمرانشقاقمعجزةكخبرالناسبينروتهاالتيالأخبار

)توفىعبادةبنسعدكتابوهومبكر؟،فؤمنذظهرآخرجمتابوهناك

النبيعاداتعلىيذهابنهوضعالكتابهذاوبواسطةهـ(،أ5حورانفي

العاصبنعمروبناللهعبدصحيفةأيضآوهنالك)2(.الصحيحة

()3(.)الصادقةبالصحيفةوتعرتهـ(،56)ت

شعيببنعمروحفيدهمنهأخذالذيالمصدرهيالصحيفةهنهولعل

لأحاديثالمتأخرونالحديثنقاديأبهلمالسببولهذا)4(.الحديثيةمادتههأأ2ه)ت

كلي)5(.بشكلصحيفةيعذوهاولمجده،صحيفةمنأخذهاالتيشعيببنعمرو

جندببنشمزةصحيفةمننقلتأحاديثأيضأهنالكأنكما

)6() يدوروالتي-الصحيفةبهذهشحلمايكونأنالمحتملومنهـ6ه)ت

هـإلير-،،2أ)هـهصالحبنأحمدجعلالذيالأمر،النةاهلعندقبولايلقلمالحديثأنيبدو)1

علاماتمن،نهأسماءحديثحفظعنالتخلفالعلمسبيلهلمنيننيلا5:بقولهالنفورهذاإلى

.م0591الحلبيطبعةهـ7(.13/)الماء:عاضالقاضي،النبرة

لأنتير،جولدمنتدي!وهذاالقر،الماقحديثروواممنيتعميىنجتاحماءان)العجب!ه

معود،بناللهوعدعمر،بناللهوعد،مالكبنأن!رواتهومنالجانأخرجهالقمرالماقالحديث

فيالحلماءاختلفوتدلعليالشسردحديثهويقصد5الذيوالحديث،عباسبناللهوعد،مطعمبنوجبر

للطحاوي(.لآثارائكلفيموجودةالئفاءصاحبذكرهاالذيصالحبنأحمدوعبارة.وناتمثتبينما

الاهد(.معالينفيجاءماالزمذي)باب

إلىخطأيعزوهاولكنه432(ص)المعارفقيةابنكابفيوالأخرىاليةبينذكرهاوردوقد

للا.كلأوللا،مح!هطهلا4ا.ممماككلاا.ا:بقارن.عمربنالهعد

العئى.يوسفتحقيقهـ(4صالجداديللخطيبالعلمتمدكذلك)انظر

المنيربة.الطبة2و2/واللغاتالأحماءتهذيب:الروي

ايم(.مالزكاةفيجاءماالزمذي)باب

المواضي(.اخلابفيجاءما)بابالزمذي
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بأنها:توصفوالتيابنهإلم!سمرةلرسالةمطابقآ)1(-الاضطراببعضحولها

أ)2(.العلممنكثير!فيها

اللهعبدبنجابرصحيفةهيبالذكر،جديرةصحيفةهنالكوأخيرأ

قتادةبأنيخبرنامنوثمة،الصحابةزمنالم!عهدهاويرجعهـ()3(،لم8)ت

أحاديثها)4(.رؤجقدهـ(أ1لم)تالعراقيئ

وذلكمبكرزمنإلمطعهدهايرجعالكتبمنطائفةالشيعةويذكر

نزوعآأكثرالثيعة)وأنصار،صحيحأساسلهاليسالتيالمسائلبعضلتوثيق

الحججعلىتحتويالتيوالوثائق،المدوناتإلمطالرجوعإلمطالسنةأهلمن

تعودولهم(،غيرهممنللكتبانتحالآاكثرفهمولذلك)5(،لمذهبهمالمؤكدة

صراحةيعترفونالشيعةونقادآنفآ.المذكورةعميسبنتأسماءصحيفةنسبة

)6(.مصنفاتهمفييهوديةآثاربوجود

أنهيعتقدزيادبنعمارةاسمهلشخصيىيئتبالشيعةورثهكتابوثمة

عمارةبأنالناسبينالكتاباهذابثمنويعترف!بالأنصار،صلةعلىكان

إبطاء.دونماالسماءإلمطراجعأقفلثمأحاديثها،ليبلغالسماءمنهبطرجلهذا

أكتاب:يخقولهأ621)تبرةابنوكابهذابينداودابوويخلط(والملاحمالقن)كابداودأبو1()

تحيق،المحارتدار،4!ر5-،،50صقتيبةلابنالمعارف:كذلكانظر"،شتثرة:وقالواصبرةابن

عكاشة.نروت

كثر،.علمنجيماالىسمرةرصالةهـفي:يرلنابن)وقال260،و/أواللناتالأصماءتهذيب:النووي)2(

.أولم3الأولىالطبةعمرعمدعلىتحقيئالدوسى(،دعامةبن)قادة)ترجمة470.الحفا!طبقات)3(

وكاناليكريسليمانصحيفةعنقادةمجدثانما5ائزك(:ارضفيجاءما)بابالن:الترمذي)4(

،.اللهعدبنجابرعنكابله

الية،أدب"تاريخفيمامتيانظر)3(

ء!أ8!حممل!أطح!كله!محاءأ"عرمحأط4ح33أها4ا4+ول3ء54ول!ل!اأع!قط!ح!هاحءفالأ

فك!!أثهمحأ"33!4ف!حمال!.!ح4ح3*أعةهاحهك!5.!ولألا!حمع"87411"55.0.

.1)4صللطو!العةكبباسماءقانمة)6(
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وأنأبدآلهوجودلاهذاعمارةبأنيقرون)1(الشيعةنقادحتىجعلوهذا

كقفقة.كتمبقطعآهيإليهن!ي!بتتالتيالكتمت

قيسبنشليمكتابالدوائر،هذهفيظهرتالتيالكتبأقديمومن

أمبةبنوأوقعهالذيالاضطهادزمنفيماتوقد،عليأصحابأحد)2(الهلالي

)3(.وسطوتهالحجاجببطشخصومهمعل

متأخر)4(.وقتحتىالكتابهذاعلىالشيعةوظل

الضمح!حالآيةعلتستوعبلمهناذجمزتالتيالقديمةوالمدونات

.الأولالقرنفيمكتوبةباعتبارهابهااستشهذالتيوالكتست

ماإليهاويضافشبرنجر)5(،جمعهاالقبيلهذامنأخرىأمثلةوهنالك

*آنفآ.ذكرناه

)ر(

واجبة،مسألة()السنةومصطلح()الحديثمصطلحبينالتمييزإن

نأإلأ،المصطلحينبينالفرقعلىللتعرفسعتعديدةمحاولاتوهنالك

مزادفتانهماأومتماثلتانالكلمتينأنعلأخرىناحيةمنإصرارأهنالك

لعلمالأخيربالتطورالاهتمامقدرعكيبزرهاماالأخيرةالنظرولوجهةنسبيآ.

فقط،للكلمتينالأصليةللمعانيالاعتباركانإذاولكن،الإسلاميالمصطلح

متماثلتين.غيرف!نهما

(.الايضاح)نضد3.2،صالهدىأعلام1()

ماتشليم:لهيقالرجلاسممعو(5)صالنديمفهرستعلىتعيقاتهفيفلوجلعلىالاسماشبه)2(

لاللاعأ+ءاثه،14أ"ح"3ء،5لا42+ح8ع!ح8ا"عأ!ه+ح؟!+اح+ءا،.043.0انظر.عثمانعهدفي

تجدد.رضاطبةمن)؟27(صفلرجلطبةتن21وصلنديمالفهرش)3(

الأخير.قبلالمقطع.،34صالهدىأعلام)4(

بعدها.وماوألمصم(1)836ولل!3الأشويةالبنغالجمميةمجلة)5(
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حين-قبلتئنا-كماالحديثأنهوأذهاننافييظلأنيجبالذيوالفرق

عندالشائعالاستعمالفيال!نةأنحينفيالنبيئعنالمروىالشفهيئالخبرهو

وجودعنالنظربصرفشرعيأودينيئبغرضترتبطالأوائلالمسلمينجمهور

عدمه.منلهاشفهيةروايات

سنة)1(،الطبيعيمنتعدما،حديثفيتوجد(شرعي)حكمقاعدةوأقي

التصديق.يمنحهامماثلحديثللسنةيكونأنالضروريمنليسولكنه

الفقهاءواجبومن)2(،السنةمعماحديثيتعارض!أنجدأالممكنومن

.الخلافهذامنللخروجحلآيجدواأنالتوفيقشأنهمكانومنالحاذقين

الحديث--أيفالأول.الحديثكتبفيمحفوظوالسنةالحديثبينوالتباين

المشتركةالوحيدةوالميزة،عمليةلقواعدخلاصة-السنةأي-والثافي،نظريضبط

الثاني:المثالمنهذاملاحظةويمكن.الحديثفيموجودكليهماأنهيبينهما

سفيان:أعلامفقهاءثلاثةبينهـ(أو8)تالمهديبنالرحمنعبديميز

الحديثفيإمامآكانالأولإنبقولهأنسبنومالكوالأوزاعيالثوري

ولم،النبويةالأحاديثمنكبيرأعددآجمعقدأنهبمعنى،السنةفيإمامأوليس

)1(

)2(

هذاعلىحنبلابنويعلق.عرمملموفاةمنا!بةفيالبيقولمنداودابيصنفيجاءماذلكئال

منهايستمد؟نبريةدينيةأحكامخسةهنالكأنبمعنى،سننخمىالحديثهذاافي:بقولهالحديث

الم!اثلة.الحالاتفي،الشرعيالحكم8

يخه:جاء.بهيصنعكفيموتالمحرمبابالجنائزكتابفيداودابوأخرجهعناهالذي)والحدبثه

اقييكفنأفيثويه(في)كقوه:سننضالحديثهذافي:يقولحنبلبنأحمدسمعتداود:أبوقال

طيأ(،تقربوه)ولارأصه(،تخمرواسدرأ،)ولاكلهاالغلاتفيإنأفيوسدر(ب!اء)وأغسلرهثوبينفي

(.المالحملمنالكفن)وكان

هـ.أ322الخيربةالمطبعةطبعة25(و)2/الريعةلصدر(التنقيحعلى)التوضيحكتابانظر

التوضيحفيوجاء)المصراة(.حديثيعني.والاجماعوالشةللقياسمخالفالحديثفهذا:)قوله8

بالمثلالعدوانضانتقديرانالصححللقياسمخالفآالحديثهذاكونووجه5:القوللذلكتفيرأ

غقكثماآغتذىقاييمليغقهتآغتذواغقكتمآغتذىتتنيأ:تعالىقولهوهوبالكتابثابت

كانإنشريكهنصيبع!قؤتمعبدفيلهشقصأاعتق)من!:تولهوهوبالنةئابتبالقيةوتقديره

"(.العينفراتعندالقيمةأوالمثلوجوبعلىالمنعقدبالاجماعئابتوكلاما6مرسأ
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العمليالناسسلوكتنطمالتيوالقواعدالأحكاممنهايستخرجونممنيكن

أنه)بمعنىالحديثفيب!ماموليسالسنةفيإمامآفكانالثانيوأقا،الحياةفي

مالكآولكن!رواتهمنأقي-مصادرهمنيكنولمالشرعيالحكميعرفكان

أبيصاحبيوسفأببعنقيلنفسهابالطريقةو)1(.جميعآفيهماإمامأكان

)2(.!سنةوصاحبحديثصاحب9كانأنهحنيفة

بينالفرقلمعرفةيصلحقدالحديثكتبفيالنظريلفتمثالوثمة

عن:السننفيداودأبوأخرجهمالكبنأنسعلىموقوفخبروهو،الكلمتين

سبعآ،عندهاأقامالثيبعلىالبكرتزؤجإذا:قالمالكبنأنسعنقلابةأبي

:قالولكنهلصدقترفعهإنهقلتولوثلاثآ.عندهاأقامالثيبتزؤجواذا

تؤخذأنيجبولكنإليهاينسبحديثثمةليسأنهوالمعنى.!كذلكإالسنة

الحديثمنبشواهدتؤكدالسننأنبحقيقةهذاربطويمكن)3(.سنةأنهاعلى

!)4(.الحديثبشواهدالسنن!كتاب:عنوانيحملكتابآنجدإنناحتىلتدعيمها،

)4(

الحياةنظاملتصحيحمقياسآباعتبارهالبدءمنذمؤئرآال!نةمفهولمكان

للحياةمنهجآالإسلامبظهوراعتنقواالذينالعربعندوالجماعيئالفردقي

الإسلامية.الدينيةالمعتقداتمعيتفقاجتماعيآونظامآ

ذإ،العمليةودلالتهالمفهومهذالابتداعالمسلمينيدعوماهنالكيكنولم

(المهديابنوليىمهديابن)وهوده1/4الموطأعلىالزرقافيشرح(1)

معين.لابنوالكلامعمر.عمدعليتحقيئأولمر(1)ط221صللسيوطيالحفاظطبقات)2(

البكر(.عندالمقامفيباب،النكاح)كتابداودأبو)3(

عدهاأقامالئبعلىالبكرتزوج)ذا:قالمالكبنأن!عنهو:داودأد!عداليهاثر)والكلامه

(.كذلكالة:قالولكنه،لصدتترفحهعنهتلتولوثلاثأ،عندهاأقامالثبتزوجواذاسبحأ،

الحديث،وأصحابالفقهاءعنالكلام)عد.تجدد.رضاطبعة023صالفهرست:النديمابن)4(

للمروزي(.اليهاثماروالكتاب
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صالكتابهذامنالأولالجزء)انظرالجاهليةوثنيظهرانيبينعاشواأخهم

وأعرافهمالعربتراثمعيتفقماكلهيعندهمالسنةوكانت46(،

العهودفيمستعملة-السنةأي-الكلمةظلتالمعنىوبهذا.وعادتهم

ا(.قليلاإلأالإسلاميبالدينتتأثرلمالتيالعربيةالجماعاتقبلمنالإسلامية

.الإسلامتأثيرتحتللتغيير()السنةلكلمةالقديمالمفهومتعرضثم

النبيأعمالهيالمؤمنينمنالأولوالجيلمحمداتباععندبالشةالمقصودوكان

الأوائل.الصحابةوأعمال

يفعلكانكماوتوقيرهاالجديدةالستيماطاعةالإسلاميةالجماعةعلىوكان

منمعذلةعبارةللستةالإسلاميوالمفهوم.أسلافهمبسننالوثنيونالعرب

النبي:يقوللذلك،القديمةالعربيةالآراء

دخلوالوحتىبذراعوذراعآبشبرشبرآقبلكمكانمنسننالتتبعن

)2(-)3(

.لبعتموهم!جحرصب

وأقدم.الأتقياءالمدينةأهلبينشيءكلقبلكانالئنةانتشارأنوالظاهر

هنالكولي!(الأصبعذيذكر،3)جالابقاالمصدر،وأنجاره(الطريةبنيزيدذكر،7)جالأغافي1()

الأغاني.فيذكرواالذينالناسهؤلاءبينللأسلامأثر

يزيد:!جوحنظلةبنفديكقولالأغافيمنالأول)الاهد+

ئظلم،حينتجفو:وفياأحلتالتيبالنةليارون"ولآنا

العدوافي:الاصبعذيقولالئافيوالشاهد

(والفرضبالسنةصلنايجيزمنومنهم

نحل.عرلىدخلوالو:وفيه5(،1/74)الكبرىالحيوانحياة:الدمري)2(

صحيحةروايتهف!ن،الموضوعاتهذهمئلفيعيهيعتمدلاالدميريكابأنمنالرغم)علىه

الكتابصن()النحلمادةفينظرتكما.التةللنحلذكرفيهاولي!،ضبجحردخلواانهملووفها:

تسيهر(.جولدمنتدلشأوأحه،بالمرةالحديثلهذاذكرأأجدفلم،نفسه

)كتاب:ماجهابنفيوردباقارن(.قبلكمكانمنسننل!بعنباب،الاعتصام)كتابالبخاري)3(

(.الاممافزاقبابالقن،
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عهدفيكانتالتيوالسلوكالعاداتائتاععلىالناستحضىالتي-الأقوال

المدينة.سمةيحمل-العاداتلتلكالمخالفالابتداعأنواعكلوتحاربال!لف

فيهاأحدثومنشجرها،يقالعفلاالمدينةالنبىحزمالقوللهذاوطبقأ

البذعةبالحدثحقيقة3والمقصو)1(.أجمعونوالناسوملائكتهاللهلعنهخذثآ

)2(.السياسيالانشقاقأي،السياسية

دائر؟فييقع،شرعيأسايرعلىبيتتبحكومةإسلامياعترافوأي

.الأخرىالشرعيةللأحكامطاعةنف!يمهالوقتفيهوال!نيما،

فيالابتداعبمعنىمبكرةفترةمنذ()الحدثكلمةاستخدمتالواقعوفي

يسزأنعليهوكان،الصلاةفيبالبسملةجهروقدلابنهيقولأبفهذا.العبادة

إ)4(.والحدثإياكبنيئ"يا)3(:المفترضةالسنةهيكمابها

:عبارةأقحمتالمقامهذافيبصددهنحنالذيالخبررواياتبعضوفي

المذكور)5(.الحديثفياللعنذكرقبللمخدثآ"آوى"ومن

يعتقدهمامحاربةلغرضؤجذآخزخبرنضفينفشهاالفكرةوتظهر

علعليمنعهاوقدخاصيما،بعقائذعلتآخفققداللهأنمنعينأنصارالشيعة

الآخرين.المؤمنين

الأحاديث،منبكثيرالعقيدةهذهيدفغأنالسنيئالإسلامحاولوقد

:فلهاوزنبكتاب)قارنمحدثأ(آوىمنإثمباب،لاعتصاما)كتابالبخاري1()

ء34ء"13"!ةولء"!أءااكهـألا،لا+ء4،)07.0

يدأ،.طاعةمنأخرجتولاحدثأ،الأسلامفيأحدثتاما:ويخه(1/2441)الأغاني)2(

(.الرحيمالرحمناللهببمالجهرتركفيجاءما)بابالترمذي)3(

ال!هبسمأترلالصلاةفيوأناأ!سمعني:قالمغفلبناللهعبدعنالزمذيأوردهالذي)والخبر8

الله!رسولأصحابمنأحدأأرولم:قال.والحدثإياك.عدثبنيأقي:ليفقال.الرحيمالرخن

..(.فهيعني،الإسلامفيالحدثإلهأبغضكان

.أطع!كلللاحمعا"ء3.3!!3"س!أ،!ا.0..86برنقا4()

عاهدمن)ثمباب،وجوارهمالملمينذمةباب،)الجزية،(المدينةحرمباب،المدينة)فضائلالبخاري)3(

(.أبيهغيىالىادعىأومواليهكيىتولىمنفيجاءما،والهبةالولاء)بابالزمذي،غدر(ثم
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:قالأنهأبيهعنهـ(و2)تالعراقمنالتيميلإبراهيمروايةفيفجاء

هذهفيومااللهكتابغيربشيءأخصناقداللهأنطنقن:فقالعل!"خطبنا

وتحتوي،سيفهقرابفيمعلقةكانتصحيفةويعني".كذبفقدالصحيفة

)1(.أخرىوأضرارالحيواناتعنينجمالذيالتلفبضمانتتعلقأحكامعك

فيهاأحدثمن)2(.وثورغئنبينماخزلم"المدينة:قالالنبيئأنأيضآوفيها

غيرالنسبوحرمةالمسلمينبتكافؤتتعلقأخرىأحكاموثمة."..فعليهحدثأ

)4(.الصحيفةهذهفيوردت)3(الصحيح

صلةذاتللابتداعالمحرمةالأحاديثمجموعةنرىأولاءنحنوها

لظهورهاقضذيىوأقدتملل!ةمعقلأالمدينةأصبحتوقد،بالمدينةخاصة

الئبيأقواذتققوامنأؤذكانواالذينأولئكعاشالمدينةوفي.ونمؤها

)5(.السنةبدارأيضآشمتتولهذا،حياتهمبهاوانتظمت

)1(

)2(

)4(

)5(

روايةوفي11.2صالظاهريالمذهبكتابنا،انظر.حزما!كتابثلأخرىصحففيذلكوردتد

(.الديات)كتابالدارميانظر.الصحيفةفيللمديخةذكريأتلماخرى

التيالصحيفةغيروهو،الدياتفيحزمبنعمرمعاليمنأهلللىتعثهالذي!النبيكابفا)يعنى،

عقلباب،القود)كابالناثيأخرجهحزمبنعمرووكاب.ذكرهاصيأقيوالتي!تهفيعليأخرجها

الحدود(.()كابصةفيوالدارقطي)الزكاة(ستركهفيوالحلاممراسيلهفيداودأبووأخرجه(،الأصابع

ذكرهيؤولونجعلهممماالمفرينحيربالمدينةلي!وهوثورجلوذكروثور(.عيربين)ماروايةوفي

"بين9(:193/)ياقوتوعند.الشعبدارطبحة5(61)و/مسلمعلىالرويثرحانظر.الحديثفي

للمدينة.آخرحاوهرلاتيها،

وئررعيربيرمافيها:جميعهاوالروايات،للعينذكرفيهاروايةئمةولي!وئور.عيربينماالجن)فيه

داود(.أي!عندلأخيرةواثورالىعائربينمااوكذاإلىعيربينمااو

.261صالكتابهذامنالأولالجزءانظر

(.المدينةففلباب،الحج)كتابسلمأخرجه

كذا(الىعيرمنففيها:البخاريروايةوأما)ثور(،جبلذكرفيهاورداليهيهذهمسلم)روايةه

،(هـ1021/)تاريخهفيوالطبري36(.2)صواللغاتالأسماءتهذيبفيالنوويتعيقانظر

(.الاعتصام)كتابوابخاري

المدينة،تقدمحتىأمهل"ولكن:الخطاببنلعمررجلقولالطبريتاريخمنيريدهالذي)الثاهد+
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حتىكانتالتي-السنةبدأتعندماإذالحد،هذاعندتقفلمالأموزولكن

الحارس!بأنهاالمدينةتميزت،الأخرىالبلدانفيتتشر-مهملةالوقتذلك

تحريمحديثيعني-الحديثوكانالبلاد.كلالتمييزهذاؤغتمالسنيئ،للمنهج

كانمعاقذ؟كلفيعمراشترطحيثالأؤليالعبايصيالعصرفي-موجودآالحدث

لنايؤوواالاأنوهوالمبتدعةإيواءبهيمنعشرطآالمفتوحةالبلادمعيعقدها

أخرىروايةخلالمنالتعميمهذاظهوربسهولةنلحأأنويمكنمحدثآإ)1(.

)حيثقليلقبلذجمزتالتيعينلخطبةمختلفمصدرفيوردت)مختصرة(

لمخدثآ"،آوىأوأحدثمن!:أنفيهاوجاء)2(،يراب(بكلمةقرنكلمةاستبدلت

ظهرالمبتدعةعلىاتلعنةتوسيعإلىالميلولكن)3(.للمدينةطويلذكرفيهايأقيولم

من-المدينةفيأي)فيها(-كلمةحدقتحيثنص!،أقديمفيأيضآعامبشكل

)4(.الإسلامبلابكلفيعتمالمدينةوراءماإلىالحكتمليتجاوزعلي،كلام

)1(

)2(

)3(

)4(

الذيالخبرنفىوهووالأنصار،.المهاجرينمناللهرسولبأصحابوتخلصوالنة،الهجرةدارتقدم

عليهأجمعوماالعلمأهلاتفاقعلىوحضه!ابخيذكرباب،الاعتصام)كابفيالبخاريرواه

منيكنلم)ن،الطبريتاربخعلىالبخاريصجحيقدمأنبالمؤلفاولىوكانوالمديخة(مكةالحرمان

(.العلميةالناحيةفمنالزفيةالناحية

.42صالخراجكاب:يوصفأبو

منيؤدواانعليهماشزطقومأصالح)ذاكانعنهاللهرضيالخطاببنعمرانالخراجكاب)في+

محدثأ(.لنايؤواولاعدونا،علينايالئواولاالطريقيهدواوأن،أيامثلائةيقرواوأن،وكذاكذاالخراج

الخراج،،بسيفهفقرنهالصدقةفيكتابأاكتبفيها:جاءالتيبالروايةتفرأنيمكنالكلمةهذهلعل

هـ2ص(الصدفاتفي)فصل

كتب!اللهرصولأنعظتعالىاللهرضيعمرابنعنسالمعنالزهريرواهالحراجفيكا)الخبر8

!(.قبضخىيخرجهفلم.بوصيتهتالأوبسيفهفقرنهالصدقةفيكتابأ

.(51و/،)الأكايخا

احاديثعلىأحاديثمنفيهجاءبايشثمهذحتىالحديثمصاثرمنالأغافماكافيغذمتى)ومنذ،

(.المعتبرةالئنةكتبفيوردتأخرى

)فيها(.لكلمةذكرفيهليى(المديةتحريمفيباب،المناسك)كتابسننهفيداودأبويرولهالذيالحديث
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)5(

تعققآالأولم!الإسلامعهودفيالمصطلحاتاكثز)1(!"أخذثمصطلحيعذ

وتستدذ.الستةلعهودالقديميماالأعرافيأوالعاداتأساسعلىيولبنلمالتيبالبدع

روايةفيأورذ")2(.فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن9!ك!ه:النبيبقولعائة

شر9عقيد"نشاتهناومنرذإ)3(.فهوأمرناعليهليسعملآعملمنة:أخرى

أ)3(.البدعشزهافاعلمالخلاثقإندا:ثابتبنحسانقالكماأومحدثاتهاإ)4(،الأمور

)6(.المخالفال!لوكأنواعكلقويبشكليمنعللسنةوالامتئال

وأالضمنيةوالإقراراتالمباشرةالشرعيةالأوامربالأخصهوالسنةومقياس

شك.إليهايتطرقلمالتيع!ي!التبيأعمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

أهشاءحتى!اللاميرذالرعمولكانالحبثةالىالهجرةضبل،اللهالىالأشارةفيخىئتعملالغبروهذ

)كابداودأبوأخرجهالذيالحديثفيجاءضدجديد.بحكيمايىأوحىاللهلأنالحملذلكهجرثم،الصلاة

رسولعلىضلت،بحاتجاونا!ر،الصلاةفين!تمكنا:قالاللهعبدعن(،الصلاةفياللامردباب،الملاة

:قالالصلاة!اللهرسولتفىفلما،حدثوماقدممافأخنقاللامعلييردفلمعل!فلمتصليوهوالله

ا.الصلاةفيتكلموالاأنأمرهمنأحدثقدجلوعرالهوان،يئاءماأمرهمنيحدثالله))ن

علىصابقةاللغويةوالمعاني.الاصطلاحيةوالمعافيللكلمةاللغويةالمعافربينفاصاجنايفرقالا"

وليىظعأ،الاصطلاحيالممنىالمرادكاناذاالااللغوكيمفاهاعنالكلمةتصرتفلا،الاصطلاجة

.ثالغيرعلىالاخ!رإعوهياللغويةالبدعةبمحنىيكونوقد.الذميلضهحتىالابتداعبمعنىهناالحدث

ختىثو"غنتشظيئتلآ!:تعالىقولهالحديثفيجاءماونظيروالالاء.والايجادالابتداع:لغةوالحدث

(1:لطلاقا(يكاثر"ذاتغذآل!ةغليثتغلتذيىىلآا:تحالىلهوقو.لم5:الكهفازكأيثةتكفيثا

الأحكامنقضبات،الأقفية)كتابصحيحهفيملمأخرجهوالحديث(.فيهليس)ماروايةوفي

داودوأبومردود(،فالصلحجورصلحعلىاصطلحرا)ذاباب،الصلح)كتابوالبخار!،(الباطلة

والحديث،(اللهرسولحديثتعظيمباب؟)المقدمةماجهوابن(،ال!نةلزومفيباب،النة)كتاب

.أوو5سنةآبادحيدرطبعة(41!1/)الكبيرالسيرفيالثبافيالحسنبنعمدبهاسثهد

باب،اللةداود)كتابأبووفيفأخطأ(،الحاكمأوالماملاجتهدإذاباب،الاكصام)كتابالبخاري

رد،.فهوأمرناغيرعلىأمرأصنع)منالئنة(:لزوم

الاحتجاجفييتعملهامحدثاضها،لأمورا"شروعبارة(.الهرسولب!ننالاقتداءباب،الاعتصام)كابابخاري

الأ!فل.منالرابمال!طر2.".ط!،!منا)،!ا!و05:انظر،العجليهريرةأبوالثي!يالثاعرالخصومضد

طجةحان،أديوان(.ونبهئابتبنحانأنجار،4)جالأغافي401.2/السيرة:ثامابن

،32،4رقمهيرشفلد،

.بالموضوعتتعلقكثرةأقوالأبهعوقد.العلمآفاتعنكلامهكد8(-0هـ1/7)الاحياء:الغزالمط
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ومن-يرتبطلمأومعينبموقفارتبطسواء-الئبىبهحكمماكلهيوالسنة

به)4(.أو)3(،إليهالسنةمضتأو:جرت)2(يقالكماأو1()سنةكانأوصار:قولهمذلك

)الأتقياء(الصحابةيبحث،ثابتقانونوجودفيهاينعدمالتيالحالاتفي

الأحوالتلكفيبقالنبيبهقضىالذيالأسلوبفيالشرعيالدليلعن

فيهاالتيالحالةازاءللسنةأساسآيصبخفإنهالدليلهذاوجذوإذا.والظروف

معروفآالزشديمنحذيكنلمالعزيزعبدبنعمرعهدففي.ارتيابأوشك

عرضه-لمج!راللهرسولأنعنهمااللهرضيعمرابن:حدثنيفقالنافعحذثحتى

ابنوأناالخندقيومعرضنيثميجزنيفلمسنةعشرةأربعابنوهوأحديوم

فأجازني.عمثرةخمس

هذافحدثتهخليفةوهوالعزيزعبدبنعمرعلىفقدمت:نافعقال

يفرضواأنعمالهإلىوكتبوالكبير،الصغيربينالحدهذاإن:فقالالحديث

)5(.عشرةضبلغلمن

)1(

)2(

)4(

)3(

باب،الإيمانوكتابالنور،سورةتفسيرالتفير،وكتابالمهذبالازارباب،اللباس)كتابالبخاري

نذر(.وعليهماتمن

ترجعيأنتريدينلعلك:القرظيرفاعةلإمرأةقال!انهالبخاريصححمناللباسكتابفي)جاء،

صحيحمنالايانكتابوفيبعد.سةفصار،عيتهوتذوقيعيتكيذرقحتىلا.رفاعةالى

نأفأقاهتقضبأنتبلفتوفيتأمهعلىكانننرفي!البياصتفتىالأنصاريعبادةبن!حدأنالبخاركط

بعد.دنةفكانتعنها،يقصه

فيباب،النكاح)كتابداودوابر،(والتنازعالتعمقمنيكرهماباب،الاعتصام)كتابالبخاركط

(...المتلاعينفياللةفجرت:الخبرنهايةفيوجاء(اللعان

واللغاتالأسماءتهذيبوفيعتق(.إذاالعبدمالفيالقضاءباب،العتق)كتابمالكللأمامالموطأ

المنيرلة.الطبة1022/"بهفحبك.الثةمضت:المميببنسعيدتالأ)ذا:لنووي

هوالنوويأوردهالذكطوالكلام.مالهتبحهاعتقإذاالحبدأنالتةمضت:شهابابنعنالموطا)في+

(.المدينيبنلعليقول

هـ:،لمسطر،022صالظاهريةعنكتابوفي(.ونبهالعلويصالحبنمحمدأنجار،أ؟)جالأغافي

ماضية.سنة:والصوابخطأوهوقاضيةشة

:يقولوفيهذكركاالأغافيصاحبرواهالمتوكلمدحفيصالحبنلمحمدإليهالمئار)واليتء

الطاهر(النبيسننبهومضت5ئصدقابذاكلكمالجتابتطق

عند،هـأ6صيوسفلأد!الخراج(،وشهادتهمالصبيانبلوغباب،الشهادات)كابالبخاري

.الجناياتأهلعلىالحدودعنالكلام
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المسلمينأعينفيالشرعيةالقؤةيناذأنماحكيمأوفقهيلرأييمكنولا

حكمواجههمكلماكانواالأتقياءال!نيماأتباغإنحتىالسند،هذادونالأتقياء

1()1(.رأيكمن2شيأماللهرسولمنسمعته2"أشي:يسألونجديا

الجماعيةالحياةبأحكامالمتعققيماالموضوعاتفيال!نيمامنهجيطتقولم

د!المطابتذالأ،أكثرموضوعاتإلم!ذلكتجاوزبل،فحسبالاجتماعيوالسلوك

السنةعنبحثواالأتقياءفالمسلمونولذلكوعلاقاتها،الخاصةالحياةفيالمعاملات

مخالفتها.ويجتنبوابهايتأشوالكي،البيئحياةطريقةمنالمناسبةالدلالةلاقتباس

معرفةهوعدمهمنالذهبخاتملبسجوازلمعرفةالوحيدالمعيارفمثلآ

والسلوكالحميدةالأساليبطرحوحتىلا)2(.أملبسهيالنبيكانإذاما

السنة.إلمطبالرجوعمحددآكانالاجتماعي

شخصأرادف!ذا،الطيبةوالأمنياتالترحيبأشكاذالسنةنطمتولقد

مسلمايكونولن،السنةفيذلكسيجدفإنهللعاطسيقولماذايعرتأنما

اتبغاذاأسواحالهوسيكون،يبتدعهعندهمنبكلامالعاطششقتإذاجيدآ

أجنبيآ.عزفأالعاطستشميتفي

الخلفا4يئبغألاالخطأمنأنهيرىالإسلاممؤرخيأتقياءأحدوهذا

أنهمكماتهذيبأ،اكثرالأعاجمعاداقييتبعواوأن،البلاطأدبفيالسنةالعباسيون

)3(.المألوفةبالطريقةورغباتهمبأمانيهممنهميقتربواأنالعاديينللناسيأذنوالم

(.التقدمفيباب،الصوم)كتابداودأبو)()

معاويةسالاليبيرةبنمالكأنتيهرجولدبهاصثهدالذيداودأبماخبرفيجاء)وقد+

:يقول!اللهرسرلسمعت:قال3رأيكمنثىءأم!اللهرسولمنسمقههأضي،معاولةيا:ففال

.(وسهلنهراصوموا

منخواتيمالاسفاتخذذبمنخاتمأالبياتخذ!:النيبأفعالالاقتداءباب،الاعتصام)كابالبخاري)2(

خواتيمهم(الناستبذأبدآأبلنإنيوقالقذهذهبمنخاتمأاتخذتإفي!:النبيفقال،فمب

يحيىوقولهـ.1321الأزهريةالطبة(الملوكمخاطة)فرش(.1351/)الفريدالعقد:ربهعبدابن)3(

.الملوكمعاللاتقاللوكفيالمقريزيصيوردهاالتيالقصةعلىالضوءمنكئيرأيلتىالبرمكي
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،المعتادةبالطريقةالخليفةشفتلأنهأعرابيآالبرامكةأحاوثخولقد

".الأدبواخطأالسنةالرجلإأصاب:بقولهموظفهفعلعكالخليفةفوافق

إوهل:فقالالتعليقعنذلكمعيمسكأنالتقيالمؤرخيستطعولم

أ؟)1(.النبيسنةغيىمكانفيالمهذبةالعاداتكانت

منعدد()اللباسو()الأدبأبوابوفي،المختلفةالسنةجوامعوفي

واحد)2(:مثالبذكرللاستشهادهناونكتفي،النقطةهذهعلتبرهنالأمثلة

تصنعرأيتكالرحمنعبدأباياعمر:بناللهلعبدقالأنهجريحبنعبيد!عن

رأيتك:قال؟جريحبنياهنوما:قال.يصنعهاأصحابكمنأحدآأرلمأربعآ

تصبغورأيتك،السبتيةالنعالتلبسورأيتكاليمانيين)3(،إلأالأركانمنتمسلا

)1(

)2(

)3(

التوكىسجيةمنحالهاعنالملوكماءلة:البرمكيخالدبنيحصقالالفريد:العقدفييحيهالذي)الكلامه

نأفاردتعليلأكانو)ذا،والكرامةبالنعمةالأميرالهصئح:فقلالأمير،أصغكفتقولانأردتف!ذا

(...تكيفولاتئتولاتأللاالملوكف!نوالرحمةالثفاءلأميراعلىاللهأنزل:فقلحالهعنتأله

أبو.الأولىالمهودفيمألوفأكانمماكئربأبهةأنفهمأحاطواعمالهمكبر)نوحتى.65صالمقريزي

3.لم19/المحاصن

باب،اللباس)كابالبخاري،222صالافيرواية(الإهلالفيالعملباب،الحج)كتابالموطأ

(.الأركاناستلامبابالحج)كابدا!دأبو،(البتيةالنعال

الكعبةبناءفيجاءما،الحج)كتابالموطأانظر.الأربعةالأركانلتوقيرقديمةعربيةعادةتلكوكانت

ديوانشرح)انظرالإسلامأؤلفيظاهربئكلمعظمافهاواحدركنوبقيالطوات(.فيوالاستلام

قيةصلابنوالئ!عراءالعرلىجاءب!اذلكوتارن".متطؤفأركانه"ومتلم(:34601/الهذليين

ومن.فقطاليمانيانالركناناعتبرذلكوبعد.الةتنتثرانقبل(،أو08الثقانةدار4.،الطبعةأو

مهجورأ"اليتمن!ئسيئأألى:بقولهالةبهجاءتلماعغايرأسلكآسلكمعاهـلةإنقيلالنقطةهذه

)تاريخللازرقيروايةوفياليمافي(والركنالحجراستلامفيجاءماباب،الحج)كتابالزمذيانظر

بلفقطالركنيناللهعداستلامعنالسؤاليكنلمالأندل!(دار.الصالحرشديتحقيقوو11/مكة

وكاب،النعلفيالوضوء)بابالنساثيفيبماقارن.الأحوالكلفياستلامهاعلىحرصهكان

.فقراتإلىشةفيالحديثالنسائيجرأحيث(الماصك

هثاملابنالبوية)السيرةانظربكير.البفةتجلللعربععروفةالحجمناسكبعضكانت)نعم8

عربيةعادةأنهاعلىاستلامهاأوبهالتمسحاث!!الأربعةالأركانتعظيمذكرولكن(191128-1/

البيتبناءذكرهوالموطأفيجاءماوكلأدبيةأوكلا!يجةأخرىمصاثرفيوردو)نالموطافييردلمقدبمة

.(1و-715و1/)للازرقيمكةتاريخينظراجماهيةفيالحجمنالمزيدولمعرفة.إبراهيمقواعدعلى
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أنتضهللولمالهلالرأواإذاالناسأهلبمكةكنتإذاورأيتك)1(،بالصفرة

رألمف!فقالأركانأفاعمر:بناللهعبدفقال)2(.الترويةيوميكونحتى

رأيتف!نيالسبتيةالنعالوأمااليمانيين،الركنينالأمنهايصقي!اللهرسول

نأأحمثفأنافيهاويتوضأشعر)3(فيهاليسالتيالنعاليلبس-!ن!اللهرسول

أصبغأنأح!ثفأنابها،يصبغ!اللهرسولرأيتف!فيالفحفرةوأماألبسها،

".راجقتهبهتنبعثحتىيهلاللهرسولأرلمف!نيالإهلالوأما)4(،بها

)61

.الإسلاممذتمقديمالمسلمحياةفيفعالآمبدأباعتبارهاال!نيماسلطانإن

علىقاضيةإالسنة:بأنتقولالتيالقاعدةوضغتالأولالقرننهايةوفي

مقارنةف!نذلك،عنوفضلآ)5(."السنةعلىبقاضيالقرآنوليسالقرآن

الممنوحةالسلطةأناستنتاجإلم!تقودمختلفةزمنيةفتراتمنالمأخوذةالشواهد

تزايدتقد-الدينيةللدوائرالنظريةالآراءالاعتبارفيالأخذمع-للسنة

كانالاختيارحريةأنيبينهـ(211)تمكحول.وقولالزمنمعباستمرار

قالالنبيئأنحديثوفي،للسنةالعمليالتطبيقفيالأولىالعهودفيبهامسموحآ

المهزلأنحديد".منخاتمآولوالتصبى9:زوجهيمهرأنعلىقادرأيكنلملرجل

القرآدقآياقيمنبعضآالزوجةتعليموأن،الزوجينبينالعقدفيمهمعامل

الاولى.الطبة!نهـ،()صواللغاتالاصماءتهذيب:الووي1()

(.الصفحاتعددفيالبهيرلتفاوتالمنيريةالطبةفيلئاهداهتدالم.

)2(-3مماءلاهولاااح،لع!ولء7ءها!كثه4!!"75.0.ح،5!

(.النعلفيالوضرءباب،الطهارة)كابالشاثيصننفيجاءب!اقارن)3(

(.بالصفرةالخضاب،الزينة)كابالابقالمصدر)4(

والقول.مأو66الطنيهاثماللهعبدطبعةمن(1771/)(.اللهكابعلىقاعةالة)بابالدارميشن)5(

آباد.حيدرطبعة(4صالكفايةكنابفيالغدادىا!بعندمأأ02)تكثيرا!بنيحضالىنوب

النجار(.زهريتحغيئأهـوصقتيبةلابنالحديثمختلفكذلك)انظر
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يمكنلاالزسوليحكتمبأنترذددونمامكحوذويصزحمهرأ.يكونلكييكفي

الزهرفيعندنفسهوالشأن)1(.العموموجهعلمقبولةقاعدةيكونأنحاليبأية

يتعلفيماللغايةمتساهلالزسوليحكتمبأنحزييمافييصزحالذيهـ(أ24)ت

خصيصةأنهعلىيؤخذبلسابقةيؤخذأنيمكنولاالقمؤيم،بأحكايم

عندمابعدفيماالملاحظاتهذهيستغلونالعلماءجعلالأمزوهذا)2(،للرسول

ال!خ!)3(.درجةبلغالذيبهاالؤتغأوالسئيمانحوالهوسقيكبحواأنحاولوا

القرآنمعفيهاتستويمكانةإلىالسئيمارفغأنعمومأملاحظتهتجدرومما

فيالنبىبهخكتممافكل،الاستدلالفيفأكثزأكثزتتزايدأخذتالتشريعفي

حكمهو)4(-الهدىبسننيال!ثرعيالمصطلحفيئغزف!ماوهو-دينيةأمور

منبهترذجبريلأنللمؤمنينيبدوكماأوالقرآنأنهلوكماإليهأوجيئاللهبأمير

أوثقأحدعنتأخذلنفإنكعنيإخذ:يقولمالكبنأن!ىوهذا.اللهعند

اللهعنجبرقيعن!ك!حاللهرسولىوأخذهلمجي!،اللهرسوليعنأخذتهإنيمني،

لمالنبويةوالتطبيقاتالحديثيةللأحكامالآلهيالمصدروهذا")5(.وجلعز

العزيزعبدبنعمرقولىذلكودليلالأولمط،العهودفيبالتسليميؤخذ

يحمل(عملعلالتزوبجفيباب،الكاح)كابداودأبو1()

(.اللهرصلبعدلأحدذلكلي!:تولهفي)وذلك،

هذاكان"وإنما،الزهريزاد:ويخه(رمضانفيأهلهأتىمنكفارةباب،الصوم)كتابالابقالمصدر)2(

،.خاصةلهرخصة

(.الكلامهذاعلىتحليقا)انظره

هـ.5هـ/أص+ء،قأ؟مؤ()الظاهريةكابناانظر)3(

في)جاء،،.الهدىسننلبيهثرعالله"إن(:الجماعةتركفيالثديدفيباب،الصلاة)كتابداودأبو)4(

الخمسالصلواتهؤلاءعلىاحافظوا:قالمسعودبناللهعدعنالمذكورالموضعفيداودألىسنن

فيماجهابنأيضأأخرجهاالهدىسنن!لنبيهشرعاللهوأن،الهدىعننمنف!نهن،بهنئتادىحيث

(.(الصلاةالىافىبابالماجد.)كتابصننه

(.مالكبنان!)ناتبالزمذي)5(
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مواقيتفيالوحيبخبرالأخيرأخبرهتما)1(أتقولما"أعلمالزبير:بنلعروة

الحيرةهذهأنإلأالأموفي(،العصرفيحتىترشختقدتكنلم)التيالصلاة

وعد.والثالثالثانيالقرنينفيالحديثمصدرألوهيةفكرةتالؤرمعتبذدت

حسمالثافيالقرنمنتصفتمامأ.وفيمتكافئةأهميةلهماأنعلوالسنةالقرآن

أحكاتمتنسخالسنةأحكالمكانتإذامامشكلةالشيبافيالحسنبنمحمد

)3(.مثيرآالرأقيهذاالشافعىيرولم)2(.القرآن

الرأيبالقبولهـ(261)تالخقحافالقاضيتلقىالثالثالقرنوفي

لها"الرواةمنمتصلةبسلسلةالمتميزةالسنة"وهيالمتواترةالسنةبأنالقائل

)4(.للقرآنلمامساويةقوة

ويسوق،للسنةالسماوئالمصديىفكرةعنقتيبةابنمعاصرةويدافع

يدعلىترئواالذينأولئك)وهمبال!قصالتشتاأخذكما)5(.الأسبابلذلك

للمسلمينالأعلىالمثلوأصبحفأكثر،أكثريتزايد(يقتدونبهوكانوا،التبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فاخرالمنبرعلىقاعدأكانالعزيزعبدبنعمرانداودأبي)في+(.المواقيتفيباب،الصلاة)كتابداودأبو

فقال.تقولمااعلمعمر:لهفقال.الصلاةوقت!جبريلإنأماالزبير:بنعروةلهفقالشئأالعصز

الله!رسولصمعت:يقولالأنصاريمحردأباسمعت:يقولمعودابمابنبثيرسمعت:عروة

معهصليتثمممه،صليتثممعه،صليتثممحهفصليتالصلاةبوقتفأخبرق!جبربل،نزل:يقول

باب،الصلاة)كنابالبخاريأخرجهالحديث.)وهذا..صلواتضباصابعهيحسبمعه،صيتثم

(.والنائيملموأخرجه(المواقيت)كنابماجهابنوأخرجه.تحدثماأعلم:وفيه(المواقيت

جائز(.بالقبرلالحلماءتلقاهاالتيالمثهورةبالنةالكتاب)ونسخ:وفيه.،6الكبراليركتاب:الثبافي

4(.لم-1،64؟صالمحمديالفقهأصول:شاختتأقارن.1591الحلي(3)ط212/الإتقان:اليرطي

وحيث،لهاعاضدقرآنفمعهابالسنةالقرآننسخوقعحيثالافعي"وقال:لليوطيالإتقان)فيه

والنة(.القرآنتوافقليتينلهعاضدةسنةفمعهبالقرآنال!نةنسخوقع

(.بيدنمخطوط1(7ورقة)أعلىالقاضيأدب:الخصاف)أبوبكر

(.الحديثممطلحمنعلمهمبلغوذلك،المتراترللحديثالفاسدتعريفهالاحظ"

أثلة.بمدةرأيهمرضحأ.91-و91؟الحديثنحتلفنأويل:قةابن

(.النقطةهذهعلىتعليقافيإليهالمارقتيبةابنكلام)انظر!ه
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المتشته)أفيسلفيئبأنهالزجلتغتأصبحوبالتدريج)1(.الصالحين

الصالح.المجتمعفياكبارعلاماقياسمىبال!ق!()2(

كانالذينللسنةالمتعصبينقطعآأنجبالصورةبهذهللحياةوالنظر

المناسباتعنوالبحث)3(،وأصحابهالنبيعاداتفيالأدلةعنالبحثهمهم

.النسيانخوتلتطبيقها

غايةكانكما)5(،مهجورةعاد؟إحياصعلىأطلقتتسمية)4(السنةل!احياء

)6(.الأولينسنةأحيابانهأحاهميئغتانوالحكايمالأتقياصال!ق!أعيننفيالمنال

وقدبها)7(.عملمنوأجرأجرهافلهميتةسنةأحيامنف!نوهكذا

إحياءاكثرأنهمعكالمغاربةوبرهن،الإسلامبلادكلال!ننإحيا؟فيشاركت

القرنفيقرطبةمنعالمآإنحتى.ذلكفيأفرطواحتىالمشارقةمنللسنن

فيزوجةبملاعنتهوذلك"!اللعانوهيمهجورةسنةأحياالهجريالرابع

(.بالصحابة)تئة1:973/المحاسنأبو)1(

كابفيوردبماتارنعمر.محمدعليتحقيئ.003ص(الصلاحابن)ترجمةالحفاظ:طبقاتاليوطي)2(

926.صيونجديطبةالمثة

.أو05الثالثةالطبعة223ص2(و)مقامةالحريريمقاماتفيبذلكتعريضإشارةتوجد)3(

اليهمخطبلوأنهماألاوفيها:)الواصطة(ةالمطالمقامة)هي.بمصرالحبيمصطفيمطبة

زوجاته،!الرسولمهربمااتتداءدرهمخمائةعلىإلازوجوهلماالأعمبنجبلةأوأدهمبنإبراهيم

(.بناتهأنكحةبهوعقد

دراسي:انظر.الأولأصلهباستثناءلأولىاالحهودفيموجودأالنة()إجاءمصطلحيكنلم)4(

11*فمس!د!!4"!ت!،ع!ال!لأأ*فىحءللاأ11.ك!ز(بم!ط!أء!ع.كالح!ث!8!،!
!ح.!ه!

468(.)صالأصماءكذيب:الروكط(.سة)انعئىهوآخرتعبيروهنالك)5(

أيت(.قدصنةاحيامنباب،)المقدمةماجهابن)6(

ونبه(العلويصالحبنعمدأخبار،أ؟)جالأغافي)7(

!الح:بنمحمدقوليريد)وهو،

الجاسير(الضلاليذيبدعةوأبئثفتجددتقضمنشنةأخ!ث
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معيتفقلاذلكفعلهبأنمعاصروهعلبهأخذولمابالمسجدالناسمنحشد

الأندلسئئالحاكموهذا)1(.سنة"إحياءالوحيدةغايتيإكانت:أجابهممقامه

فيالقتالعلىالنصارىضدحربهفييقتصرأنيحاولكان()الحكمالأموئ

ويعققالم!ثركينالنبيئفيهايقاتلكالطالتيالأوقاتوهيالنهار،منأوقات

وتأشيآوعلمافقهآإلأذلكقغلأحسبه"وما:بقولهذلكعلىالخبرراوفي

إ)3(.الساعةتلكفيبالقتالأمزحيث)2(!النبيبحديث

عنببحثهموذلكالستةإحياءفيدورالمغربفيالحاكمةللأسركانكما

الذينالمؤحدينمنلذلكفعلآأكثرقن"همهنالكيكنولمالثرعيئ،حقهم

)4(.الغايةحتىالنحوهذافيبعضهممضى

،المعتادةالوزنوحداتاستعماليعقوبأبوهـأوقف6ووعاموفي

زمنالمدينةفيي!تغقلكانالذي)5(النبويالمذيستنبطوابأنالفقهاءوأمر

هنالكالسنةإحياءمقابلوفي.السئةب!حياءالأمورهذهوسميتالزسول)6(،

)1(

)2(

)4(

)5(

باب،الصلاة)كابالبخاري.31ص91رقمجوديرافرنثيكوطبعةثمكواللابنالصلةانظر

المسجد(.فيواللحانالقضاء

وئلاثوثانينثمانشةفيالرفيابنبحكمبقرطبةالجامعبالمسجدزوجه"ولاعن:الصلةفي)جاء+

الكتابفيالبخاريفيجاءسنة،.)جاءاردت:فقال؟اهذايفعلمئلك:لهوقيلذلكفيفعوتبمائة

رجلأامرأتهمعوجدرجلأأرأيتاللهرسوليا5:قالرجلأأنسعدبنصهلعنالمذكورينوالباب

شاهد،(.واناالمجدفيفتلاعنا3أيقله

(.والموادعةالجزيةباب،الجزية)كتابالخاري

ولميتذفكفلم!النبيمعمثلهااللهأشهدكربما-:مقرنابنأي-النعمانفقال:الخاري)فيه

الأرياحتهبخىانتظرالنهاراولفييقاتللمإذاكانياللهرسولمعالقتالشهدتولكنييخزك

(الصلواتوتحفر

(.لم4)2/للكتابالعربيةالدار.الثالثةالطبعةوفي.برفنالطبة76()2/المغرباليان:عذاريابن

.601ص،)ل!7!2()ط!الرقيةللدراطتالألمانيةالجمعيةمجلة

لاهول3؟5!للاولءلولهد:!،لأاء7كابفيوردبماقارن

بعدها.وماهـ(أ0)2/المقري،انظرالمكيالهذاعنالمزيدلمعرفة266صاأالقرطاس

.(الزرعا!لابنفاسومدينةالمغربملوكأنجارفيالقرطاسالمطربالأنيىكتابيعني)أظنهه
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السنة،حددتهاكماالشرعيةالتطبيقيةالتفصيلاتإهمالوهي(،السنة)إماتة

فيهتكونالذيال!ثرعيئللتطبيقصفةأحيانآتكون()الإماتةف!نهناومن

ال!ثرعيئالحكتمأنمنالرغمعكمهملةبالسنةالمفروضةوالتفاصيلالشروط

يميتونأمراءعليكمكانت"إذا:النبيقولذلكومن،مصوننفسه

يعنىوإنما،الصلاةفرضيةيبطلونالذينأولئكيعنيلاوذلكإ)1(،الصلاة

السنة.بهجاءتالذيميقاتهاعنيؤخرونهاالذينأولئك

ألم(

ومرادفةد،السنةعكسوالبدعة،البدعةإماتةال!نيما،إحياءموازا؟وفي

فيمتاثلشكلفيكلاهماويظهر(،أحداث:)والجمع()2()الحدثأو()المحدث

أقيأوالعملتة،البدعةإلأالبدعةمنالمسلمالفقيةيفهمولا)3(.العربيالأسلوب

علىترتكزلمالتي)5(العقيدةبدعةإلىبالإضافة)4(،الرسولعهدفييطتقلمشي؟

)1(

)2(

)3(

)3(

داود:أبعدأخرىروايةوفي(.الوقتعنالصلاةالامامأخر)ذاباب،الصلاة)كابداودأبو

ميفاتها،.لغيرالملاة"بصلون

"كيف!:اللهرسولليقال:فالتالهرضيمعودأبعنداوداوصفيكماالاية)الروايةه

يقاتها،.(لغيرالصلاةيصلونأمراءعيكمأتتإذابكم

وأحياجهلأالئةأبوكأمات"وقد.0891والنثرللطباعةبيروتدار248()2/التاريخاليعقوبما:

عمدأ".المضلةوالأحداثالباع

(.معاويةبنيزيدالىبهبمثكابمنعاسبناللهلبدقول)وهذاء

لدعة.منأحدثوا:همدانأضقولوفي.4012/ابخويةاليرة:هامابن

ويخها:إليهيعزهاولما،غانيصاحبذكرهالهقمدةمنالأض)قول"

ممصعدأاللهإلىتصعذلمالقوليمنوغطي!بدغيمامنأخدثواوقا

هدان(.أضأنجار،3)خالأغافيانظر

.و01/42الاريارشاد:الضطلافي

المتوكلحاربهاعقيد5وهيالجهميةبعضوعففيالمتوكلزمنالعراءأحداشعملهمصطلح،الابداعهـأخو

تاريخ.الاسلاماخو:بقولهمأيضأ)قارنو46صلليرطيالخلفاءتاريخانظرسة(.)ذوبانهوصفالذي

.واياضافآالرشلإاين4يذتاكثقكا:تعالىكقولهبدعمنثقة(و)أبدع(أ؟2/0الطبري

ابخازة:بنبكرأبووقال:اللهعلالمتوكلترجمةفيلليوطيالخلفاءتاريخفي)جاءء
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وجهاتمنماحذإلم!تنشأتلقائيةآراءهيالعمومفيوالبدعة)1(.حديثيةأصول

)2(.الدينيةالحياةمصادرإلمطالرجوعدونلقبولهانتيجةوتنشأ،فرديةنظر

جاء،العربيةإلمطالإنجيلمنبكلماقييستشهدالزازيالفخرالإمالموهذا

)3(.نف!يط"تفقاءمنيتكلمليس"لأنهفيها:

للبدعةمماثلبتعصبيقابلالسنةنحوفيهوالمبالغالمتعقسبوالموقف

كماللحياةأسلوبأتتبعالحديثةالوهابيةفالحركةابتذالأ.الأمورأكثرفيحتى

ليس،بدعةبأنهيوصفمابمجاهدةوذلك،الأولىالإسلامعهودفيكانت

كذلك.فيهاأصللهيثبتلمشيءكلبل،فحسبالسنةلروحمضادشيءأي

كشربجديد،كليرفضونالقديمعلىالمحافظةفيالمغالينأنالمعلومومن

الشاكلة.هذهعكيأتيوما،الطباعةإلىبالإضافةالتبغوتعاطيالقهوة

)4(.والشوكةالسكينلاستعمالاليومحتىتمامآيوققوالمالمسلمونوالفقهاء

والحكم،وصلابتهمأسلايهمصراميماإلىأصفهيرجعالموقفوهذا

الدوائر.هذهعنتفزعالبدعةضدالحديثفيجاءالذيالصارم

ئذلللمكأنحتىئعرزةأضختاليوتماللةف!ن،وبحد

علمنوالرويرالإفلثمنازوحطقتارهاأييتمإذوتطوتصوذ

الئتركل(الئنةذيخليفتهجعفربالجيفةالاتداعأخووولى

.56ص7،ول)،30مجلةقارنالثانإ(المجلد،هـأ25-1)15)دلهيطبعة.المصايحثكاةمقدمة!ا)

يزيد:بنالوليدقالحفص(أبمابنمروانأخبارو،)جالأغاني)2(

أجمعاليالفرقانأحله5بدعةعنذاكأيناوما

يزيد(:بنالوليدأنجار،،)جالأغافيمنآخرموضعوفي

أجمحا.ليالفرقانأحله5بدعةعننأتيهمانأتلم

وجهةمنجاءتالرهبانرهبنةأنيرىنفه!محمدوالثي246(،)15/اليبمفاتح:الرازي)و(

.اعوقاآتذي!ةؤزئتاا:(72:يدلحدا)ههذلنظرا

منبدعةيتكلملي!"لأنه:الإنجيلفي!محمدببوهةالثرعنالكلامعدالغبمفاتيحفي)جاء!ه

يوحناإنجيلفي)جاءجولدتميهرذكرهالذيالإنجيليوالنص.الإنجيلفيماهذاانفهتلقاء

نفسهمنلايتكلملآتهالحقجمغإلم!يرشدكمفهرالحقروحذاكجاهمتىوأما(أورقم61)اصحاح

"(.آتيةبامورويخبركم،بهيتكلمتنمغماكلبل

(4)-3+5لاس!؟+لا3!هذ+ء،7ص!؟ل!ا4+أ3،احح03+ء؟،وله+ع!لاول4"ع4س!+ثدهـ3ء+،32.0.
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لهمضلفلااللهيهده"من:فقالالأعيادأحدفيخطبالتبيئأنويروى

الهديوأحسن،اللهكتاث)1(الحديثأصدقإن.لههادقيفلايضللهومن

وكل،ضلالةبدع!وكلبدعيما،محدثيماوكلمحدثاتها،الأموروشزمحمد،هدكب

وضوحآأكثربثكلبعدفيمانف!هاالأفكارقهقتثمالنار")2(.فيضلالة

،مودعموعظةفوعظهمبأصحابهصلىالنبيأنروقيكما)3(.ودقةص!اسهابا

حبشيآ،عبدآكانهـانوالطاعةوالسمعاللهبتقوى)أوصيكم:فقال،فأوصاهم

الخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرآ،اختلافأفسيرىبعديمنكميعشمنفإنه

ومحدثاتص!اياكمبالنواجذ)4(،عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديين

".ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةكلف!نالأمور،

فقهاءأقدمأحدمسعودبناللهعبدباسميرتبطبمبدأكذلكإونسمع

قلابةأبووهذا)6(."كفيتمفقدتبتدعواولااتبعوا"اتبعوا)5(:قولهوهو،الإسلام

)2(

)3(

)4(

)6(

الفصل.أولفيذكرهايقالتيللروايةمماثلالحديثهذا

بمدها(.وتعيقا61رقمالإحالةانظرمعود.بناللهعبدالىنبهالذيالحديث)يعنيه

(.الخطةكيفباب،العيدينصلاة)كتابالنائي

)كابالزمذيشنفيجاءبماوقارن(الةأتجاع)بابالدارمي،اثة(لزومفيباباللة،)كتابداودابو

الراثدين(.الخلفاء!ةاتباعباب،)المقدحةماجهابن،(الدعةواتجاببالةالأخذباب،العلمأبواب

جويه.ديطبة(1/4491)الاربخ:الطبريانظرالتعبيرهذاعنالمزيدلمعرفة

اللة.هوالمقبرلالعملأنومها،بالمعافيملىءتركيبوهذا

تاريخانظر،بمبتدعولستمتعأنا")نافيها:يقولالصديقبكرلأيماخطبةفيأيضأموجودوهذا

الذهبمروجانظر.لهخطبةفيقالهاالعزيزعدبنعمرأنذجمزنفهاوالكلمات،(هـأ1/45)الطبري

)كتابالبخاريصحيحفيوجاء.أم7،والحميدعدالدينمحىتحقيق143()2/للمسعودي

ال!نةتطيقغالأتعني)اسن(ولفظة،واللهاغيرتمفبر(:بغيرالمصلىالىالحروجباب،الحيدين

اليعقويماتاريخانظرال!نة()أخطألحبارةومقابلةسنة()أصابلبارةماويةوهيالصجحة

.مهـ591بيروت1(6و)2/

أضحىفيالمدينةأميىوهومروانمعخرجأنهالخدركطسعيدأيرعنالبخاريصححفيك!ا)الخبر+

فجذبهيصليأنتجليرتقيهأنيريدبمروانداذا،الصلتبنكثيربناهبمنبرفغداالمصلىأتياحتىفطرأو

(.واللهكيرنمسعيد:ابولهفقالالصلاةقبلوخطبوصعدمروانفجذبه.ثوبهمنسعيدأبو

(.والتبدعالتنطعوكرهالفتياكرهمن)بابالدارمي



)1(.السي!!استحلإلأبدعةرجلابتدع"ما:يقولهـ(أ80-401حوالي)ت

معيتفق-الثعالبيأوردهالذي-الفاتحةسورةمن()7رقمالآيةوتفسير

والضالون،البدعأصحابهمعليهمفالمغضوبالأفكار،منالنوعهذا

)2(.السنةعنضفواالذين

،للإسلامالأولىالقرونمنذبمقمبالواقعفيإليهيئالرالبدعةوصاحب

قدداممانفعبذاتليستالحسنةأعمالهوحتىتمامآ،مردود"الدينيةوممارساته

المجتمعتطورانتصارهمنع)الذيللبدعةالمفرطالتفسيروهذا)3(.بالبدعةاتهم

غلواءمنالحذضرورةأنفسهمفيفأح!واالفقهاءبينفعلرذةأثارما(حذالم!

للسنة.التعصبهذا

متماثلتينالحقيقةفيكانتا-البذغهوإماتةال!نيما4إحيا-المحاولتانوهاتان

والسالبةالموجبةبالمظاهريتعلقفيماالفكرلنفستأثيرآأعطتاإنهماحيثمن

معالمتفقةالإسلاميةالأفكارمشكلةظهرتثمومن،العقليالتيارلنفس

)4(.العمليةالحياةحاجات

بشكلالبدعبمحاربةيتعلقفيماال!ابقةالنظريةالتعاليمنفذتهـاذا

الثلاثةللعقودالدينيةالظروفعنتختلفمحيطاقيفيالحياةف!ن،منطقي

معروفآيكنلمشيءوكل،مستحيلةستكونالمدينةفيل!سلامالأولم!

هذاومن.بالبدعةيوص!أنيجبالفترةتلكإتانبالاستعمالاوبالممارسة

تعؤدواقومعندالظهورفياليوميةللحياةالممكنةالزاخيماشبلتنجحلمالباب

ال!نة(.اتباع)بابالسابقالمصدر)1(

النة.عنوالضالون،بالبدعةعليهمالمغضوب)2(

(.والجدلالبدعاتجناببابو)المقدمةماجهابن)3(

عمرةولاحخأولاصدقةولاصلاةولاصومأبدعةلصاحباللهيقبلالا!:قوله)يعي+

نأالفهابى5:وقولهالحجين"منالثرةتخرجكماالإصلاممنيخرجعدلأ.ولاصرفأولاجهادآولا

للهيثمي(.الزوائدفيكمامجايلالأخيىإصادورجال،بدتحتىبدعةصاحبعمليقبل

.3وص+محأ+أ!د!الظاهرية)4(
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فيوالأشنان)1(المناخلاستعماذف!نلذلك،بدائياجتماعيوضععلى

ظهرتالتيالباعأقدمقائمةفييضتفوغيرهاالموائدواستعماذ)2(،التنظيف

متطلباتمعليتلاءتمالبدعةمفهويمتعديلوجبولمامحمد)3(.زمانبعد

والبدعة)4(،المحمودةالبدعةأوالحسنيماالبدعةبينالتفريقظهرالعصور،

زمنعنمعلوماتعلىنحصلالتفريقهذاومن.المذمومةالبدعةأوالسيئة

صلاةفيعمرقوذروىأنسبنمالكإنحتى.الأوائلالإسلامعلماء

المذكورالتفريقليصوغالشافعيئيأتيثم)5(،"هذهالبدعة"نعمت:التراويح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تكنلمالماخلتلكأنبوضوحيبينوالحديثيت!(النبيمعيشةفيجاءماباب،الزهد)كتابالزمذي

خلدونابنوهذا،تثرتهعنالشعيرلفصليفعلونالناسكانوكيف،الرسولعهدعلىموجودة

المقدمةص.العربيةالحياةلأسلوبالبسيطالبدائيلئكلوصفهفيوذلكالمناخلوجودعدميلحظ

(.الملكإلىالخلافةانقلابفيكا)فصل071

)كابصحيحهفيالبخاريأيضأاخرجه!الرسولعهدعلىموجودةتكنلمالمناخلان)حديث!!

فيلكمكانتأهلسعد:بنسهلسألحازمأباأنوفيه(يأكلونوأصحابهالنيكانمابابالأطعمة

حينصمنخلآاللرسولراىما:قال؟تجضهحتىاللهابتعثهحينمنمناخل!الرصولعهد

فيطيروننفخهنطخهكنا:قال؟منخولكيرالثعيرتأكلونكنتمكيف:قلت.اللهقبضهحتىاللهابتهعثه

جاءوالذي(الحواريبابالأطحمة)كتابسننهفيماجهابنواخرجه،.فأكلناهئزيناهبقىوماطارما

بنخالها،.(الخطةيأكلونكانوا!انمابالجملةعندهممفقودةالماخل"وكافت:خلدونابنمقدمةفي

المصورفيالعريةللجاةالعلماءتصوركيفيةعنعارضةلمحاتعلىيتحصلأنمالئخميولمكن

وأللأشنانالعربا!خدامشعرهفييذكر(1هـ5صلاندبرج)طبعةسلمىأبمابنزهيرفهذا.القديمة

القديم.نذ()الحرض

زهير:قول)يعيه

4ليداتاقتقغثتاةعلى5شييمبزجلكةنهتآضى

وقا:(خرضىتتيهعنتجلا5شخلبرقانبزيقاكأن

الأسفار(.فيالأسفارحملعن)المغنيالمسمىالعراقيالحافظبتخريجالمذيلةالطبعة(1/621)الإحياء:الفزالي

جامعةبمكتبةمخطوطو()ورقةللنوويانموراتفيذلكعلىثالوثمة.المباحةالدعةأيضآونالك

وعيونالمئوراتالفتاوىكتاببالمئورتيريدا!3.ا،حول4ماطألمهأ3،،6ل!ا.150تقارن.لايبزج

.للنوويالمهماتالمائل

(.رمضانيخامفيجاءما)بابالموطا

عنكلامناانظر(.رمضانقاممنفضلباب،الصوم)كتابالبخارياخرجهنفهاالطريق)ومنه

تعليقاتنا(.فيهذهالبدعةنحمتعمر:قول
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إالمحدثات:بقولهواضحبشكلالمذمومةوالبدعةالمحمودةالبدعةبينلتؤه

وأ)1(أثرآأوسنةأوكتابآيخالفاخدثماأحدهما:.ضربانالأمورمن

فيهخلالتلاالخيرمنأخدثما:.والثانيةالضلالةالبدعةفهذهإجماعأ،

")2(.مذمومةغيرمحدثةوهذههذا،منلواحد

دقيتي-نظركبشكلفييكنلمأنهمنالزغمعك-التمييزهذاووجود

فلهحسنةسنةسن"من!.:النبيقولفيذلكووجدشرعيآ،نصآيستلزم

)3(سيئةسنومنشيئأ،أجورهممنذلكينتقصلابهاغيئمنوأجرأجرها

)4(.بها،غيئمنووزروزرقافعليه

المفرطةالمحاربةضدعنيفأهجومآظهورهكان)الذيالحديثوهذا

.الزمانآخرإلم!جديدةسننظهوريقتضي(للبدعة

العالمفيمشتركأقاسماالسيئيماوال!نيماالحسنيما،ال!نيمابينالتفريقهذاوأصبح

بساطة.المستوياتاكثرفييعيشونالذينالناسعندمألوفأأصبحكماالإسلاقي،

فمؤلف)5(،أيضآالشعبيئالشعرفيالتفريقهذاظهربل،فحسبليس

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

التابعي.اوالصحابماعلىالموقوفالخبرهوالأثر

أو!كااصقرأحمدتحقيق،القاهرة،التراثدار،الأولىالطبة46(و1/)الافحيمناقب:البيهقي

.3502/(921ر)الاسكندريةالبدريلمحمدالمدخلكتابقارن342(،/1)0القسطلافيوعند

.2و5ر/بيروتصادردار5(رتمبيت1)6الشنعاءا!التةلبيد:بقولقارن

الحامري:ليدقول)يعني!ه

تظأزوالطغنالئتغاةاللةهيغتؤةالقؤتمأكطيقىقاشكانتؤ

(.الديةوبقبولالحفاظبعدمويميرهمعامربنيقبائلبعضتعنيففيتالهاقميدةمنيتوهو

(،سيئةأوحسنةشةسنمنباب،العلم)كابمسلم(.الصدقاتفي)فصل28الخراج:يوسفأبو

ابن،(الصدقةعلىالتحريضباب،الزكاة)كتابالنائيحة(،عنةصمنباب.)المقدمةالدارمي

ح!ة(.دنةصنمنباب،)المقدمةماجه

عليهايوسفلأبالخراجكتابتقديمأنكما،العلميةتيتهاالث!نةلكتبترتيبهفييراعلمأنهالاحظ،

كبير(.خطأ

الشحرية.الثبيهاتفيكذلكيظهران(والبدعة)الئنةالمفهومانوهذان
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والقزاءالمستمعينأنيفترضونوالأساطير)1(الشعبيةالكتبومؤلفوعنترةسيرة

لشداديقولزهيربنمالكفهذا،التفريقهذايعرفوندينيةتربيةيتربوالموالذين

،العربفيال!تةهذهتسنأنكعندي"والرأي:لعنترةبأبوتهيعتر!أنآملآ

)2(.منكرآ"ولابدعةتكنلمإنتشكرالحميدةالفضائللأنتبعآلكوتجعلهم

الحياةفيظهرقدالتفريقهذاأنإلأبالأ،التفريقلهذاالمتشددونيلتيولم

التفريقهذاأعطىكماله(،المقاومةبعضمن)بالرغم)3(مكانكلفيالشعبية

كامل.بشكلجديدةتنظيماتأوإجراءاتعلىللموافقيماالدوافغ

يتسامحوالكيالرجاللأولئكالفكرقيالتحزرمنقليلفقطوالمطلوب

الحسنة.البدعةشعارتحتكليآل!سلاممناقضةأشياءويجيزوا

اللياليب:قارن،.ألبتةمهاضررلاحنةلكنها،بدعةحقأإنها395(:/1)5يزنذيبنصيفسيرة(1)

273(.)2/!271وسنةبولاقطبعة.العربية

الترجمةوقتيديببنسيفسيرةتكنلمحيثالانجليزيةعنتربخاهسيف!يةمنالمقول)الصه

يخها(.هوكماالنصلقل

فكرآ،.ولابدعةتكنلم"إن(:هـأ5)و/ضدادبنعنزسيرة)2(

بعدها.وما403ص،28،قالملاهتز(الاسثراقيةللدراساتالألمانية)الجميةمجلةفيتجهبماذلكقارن)3(
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ا،لث!لطإلقضك

والعباسيوقالانويوق

)11

الجماعاتبينوجدتكما،الإسلاميالمفهومفيالدينيةالحياةإلىالنظر

يعطينالها،الفعليةالبدايةمنالنهروراءمابلادإلىالشامبلادمنالمسلمة

الدينيةالحياةأنوتصور.الإسلاميالديننظامتطورعنتمامأمشؤهة!ورة

هوإال!ئة"نسميهأنيمكنماعلىبدايتهامنذنشأتالإسلاميالعالمفي

يبدو.ماعكلهمبرزلاتصور

الدينيةبالمسائلالاهتمامكانحيث،المدينةفيصحيحآذلككانوربا

وحياةكهنوتيةأعرافمنتطؤرمحددأسلوبهنالكوكان،البدايةمنظاهرآ

أنناإلأ.ال!تةمثلشرعيتهبعدفيماالأسلوبهذااكتسبوتد،سائدةطقسية

بشكلسكانهايتكونالتيالنائيةللأقاليمنفسهالشيءافتراضنستطيعلا

الأصليينالبلادوسكانالبلاد،تلكفتحواالذينالعربالمجاهدينمنرئيس

.الإسلاماعتنقواالذين

الصحابةبعضالشرقيةالأقاليمفيأقامواالذينالعرببينمنوكان

تلكفيالمدينةهذقيونشرواالدينيةبالحياةانشغلواالذينوهم،والتابعين
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يمكنالأولم!الفتوحاتزمنفيومغذجاهزنظالمثمةيكنلمولكن،الأصقاع

وأنبعد،نفسهاالمدينةفيالجديدالمنهجنمويكتمللمحيثالمدينةمنأخذه

المفتوحةالبلادفيأوغلواقدكانواالدينهذااستوعبواالذينأولئكمنعددأ

البلاد.تلكسكانمنهادنهمومنالجهلةبعضبمساعدة

الأولالقرنفيالدينيةبالمسائلالمعرفةضحالةتفسرالظروفوهذه

وما،المسلمونفتحهاالتيالعربيةغيرالأقاليمفيهنا"موضوعنامادة"وهي

الدينيةالمسائللتأكيدالحكومةفعلتهوما،غموضمنالضحالةتلكيكتنف

قليل.شيء

وصفيصعبالذينوهم-وولاتهمالأمويونالحكاميكنولم

بطابعوالدينيةالاجتماعيةالحياةلطبعيسعونممن-إسلاميبأنهتفكيرهم

أبيبنمعاويةفهذا.مختلفةطبيعةذاتسننكنففيترتواحكاموهم،السنة

)1(.المالبيتإلمطالمتوفيتركةمنشطرضتمفيعمربسنةيعملسفيان

نأكما،السنةفيلذلكسابقةعنالعهدذلكفيالحكامبحثوقد

الذينيراعوالمأقحاحعربولأنهمقليلأ.كانالدينيةالسكانبحياةاهتمامهم

فيرجلشوهدماهـاذارعتتهم،سلوكفيولاالخاصسلوكهمفيلاكثيرأ،

ليسبأنهللزعممدعاةفذلكومتضرعأخاشعآصلاتهفيأطرقوقدمسجد

علي)2(.شيعةمنوأنهالأمويةالأصةأتباعمن

.أو08بيروتدارطبة222(:)2التاريخاليحقوبما:(1)

الحلبي.،أو06سنةالقاهرة،1ط/عامرالمنمعدتحقيق.235صالطوالالأخبار:الدينوري)2(

مواببأحدفبعثعقيلبنمسلمموضعع!خفيزيادبناللهعيدأنالطوالالأخبارمن)جاءه

ياريةإلىصلاتهيكثررجلإلىنظرالأعظمالمجدإلىالاميدخلفلما،بخبرهليأتيالام(هلمن

انتهى.،مغهذاأنوأحسبالصلاةيكئرونالعةهؤلاء"إن:نفمهفيفقالالمسجد،سواريمن

علىاطلعكيفإذعبظاهرةالوضع)مارةإنئمالدينوريلتئغللاستئهادينفعلاخبروهذا

..نقهالرجلبهحذثما
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وهو،المدينةهذيتشزبالذي-العزيزعبدبنلعمرينبغيكانكما

رعايةتحتبعدفيماليزدهرالإسلاميللدينالحقيقيالتاريخافتتحالذي

أهلهايعقموالكيدولتهمنالمختلفةالولاياتإلم!برسلهيبعثأن-العباسيين

توضحكما)1(،الحياةتنظيمالإسلاميوالمجتمعالمسلمعلىيجبكيف

نفسها.والأحاديثالمسألةهذهفيالأقاليمشؤونحالةالفرديةالمؤشرات

هذهومنالت!ثريع،فيالنبويالحديثنقصانعلبهايستدلممئزةأمثلةتعطيا

فعلآشرعتالتيالعباداتفيالسائدالجهلبسهولةنتصورأنيمكنناالأمثلة

كمانمؤ،حالةفيتزللمالتيالدينيةبالعقيدةالجهلوكذلك،الأولالقرنفي

لوالعلماءودشريعةعنبديلانجدهالذيوالترذدالشكمدىتصؤريمكننا

البصرةأهلعباسابنسألوعندما.البدايةمنذالإسلاميللعالمقانونآكانت

أهلبعضعنالبحثفيشرعواثمبينهمفيماتشاورواالفطرزكاةيعطواأن

تماما!2(.عندهممجهولةكانتالتيالفريضةبتلكيخبرونهملعقهمالمدينة

أذهانهافيتنطبعلم-وجودهامنالأولم!السنواتفي-نفسهاوالجماعة

تطبيقآلهميقذمأنهـ(49)تالحويرثبنمالكدعامماالصلاةأداءكيفية

نأيقينآواحدكلعيموقدالمسجد)3(،فيالعبادةلهذهالمصاحبةللأفعالعمليأ

شئدواأقبلوابلادأفيمنالفاتحينوأن،الإسلامباسمكانتالفتوحات

،ل!ول!2..،اطممو3.حفيجاءبماقارن)1(

الفطر".زكاةميهلة،الزكاة)كابوالنائيا،القمحمنصاعنصفروىمنباب،الزكاة"كتابداودأبو)2(

رمضانآخرفياللهرحمهعباسابنخطب:قال،الحنعنداود:أي!فيكماإليهأشارالذي)افيه

المدينة؟أهلمنههنامن:فقاليعلموالمالناسفكان،صومكمصدقةاخرجوا:فقالالبصرةمنبرعلى

"(.يعلمونلاف!نهمفعتمرهمإخوانكمإلىاقوموا

،الافتتاح)كتابوالنسائي(،يعلمهمأنإلأيريدلاوهوبالناسصلىمنباب،الآذان)كتابالبخاري)3(

(.الجدتينمنالرفععندللجلوسالاصتواءباب

تعليقاتنا(..فيكلامهمنالموطنهذاعلىتحليقناالاحظ،
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.العبادةبعناصركليآجاهلينكانواأنهميمنعلاهذاأنالأدئه)1(،المساجد

خمسهنالكأنعامبشكلالشامفيمعروفآيكنلمالأولىالعهودوفي

عنالبحثالضروريمنكانالحقيقةهذهمنوللتأكيد،فقطصلوات

ذلك)2(.عنليسألحئابعديزالماصحابي

قنبينهامنتجدلمالعربيةالأشهلعبدبنيقبيلةأنالدهشةإلمطيدعوولا

إحساساأكثرالمولىهذاوكان)3(،سفيانبأبييسمىمولىإلأالصلاةفييؤمها

قليلأميلآ،الأولىالعهودفيسيمالاأظهروا،الذينالعربمنالدينيةبالشعائر

الجديد)4(.حياتهممظهرنحو

كانوأنهالتفكير،فيالإسلاميالمنهجعلقليلآأنفسهمالناسعؤدوقد

وماذايجوز)5(؟لااللهعكالسلامبأنيوقنواأنالوقتذلكفيالمسلمينعك

منشيئآوألقىالمنبرإلمطبعضهمصعدلوالمسلمينعندالمعرفةمقامسيكون

)6(؟.القرآنمنآياتأنهاالناسفحسبالشعر

)1(

)2(

)3(

)6(

الذكر.الابقةالطبعةمن.أورصالطوالالأخبار:الدينوري

الصلواتعلىالمحافظةباب،الصلاة)كتابوالنمائييرتر(،لمفيمنباب،الملاة)كابداودأبو

الوتر(.فيباب؟الصلاة)كتابالدارميالخمى(؟

افيدة.طبعة2:024واللغاتالأساءتهذيب:النووي

يخهبدأالذيالزمنفيسائدآكانالذيللتهعصبمناتضأنهحينفيمعقوليةأكئريبدوالتففيلوهذا

انظر.يظنونكماالواضعمنضرثبغيرهمالصلاةفييتقدمونالمواليوجعلالظهور،فيالحديث

التهذيبصاحببهاسثهدماذلكالىوأضف،1،21القاهرة2،74:ربهعبدلابنالفريدالعقد

الأوروبية.الطبةمن897ص

.و9صالكتابهذامنالأولالجزءانظر

الثمهد(.إيجابوباب،الأولالثهدكيفباب،الافتتاح)كابالنسائي

.مأو71طهرانتجدد،رضاطبة،عوانةاأخبارأهوصالفهرصت:النديم

:فقالالعجليالنههاسعيةظا:تالالكبمبنثامعنرواهنيعوانةتال:النديمفهرستفي)جاء+

كتابه:فيوعلاجلاللهقالهشئأأحنما

الخلآقيالمتحوجهغير5بتاقيالمونيعلىحيقيق
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العزيزعبدبنعمروعهديوسفبنالحجاجعهدفيالمسلمونيكنولم

المواقيتيعرفون

منتمامآمتأكدينيكونوالمالمسلمينأتقياءمعظموان،للصلاةالصحيحة

باسمثابتةلسئةالئصرةالتماسالأتقيا"حاولذلكومع)1(،الأساسيةالقواعد

قيمةذاتغيرتبدوكانتالتيالجهودفيتؤيدهملمالحكومةأنلهمتبينلماالنبيئ،

")2(.الصلاةيميتونأمراءبعدي"سيأتيالقائلالحديثفوضعوا،بعدهمجاءلمن

افرضواالحالةهذهيتخيلواأناللاحقينالمؤرخينبمقدوريكنلمولما

معوالحقيقة)3(،الصلاةمواقيتتغييرتعفدواقدالكفرةالأمويينأنفقط

للدين،كثيرأيتحمسونلاالذينأمئةبنيولاةحكمتحتالعائةأنهيذلك

.وقواعدهالذينبأحكامتامةدرايةعلىتكنلم

فيعنهاالبحثالعبثمنف!نهالأحكامتلكمقزهيالمدينةكانتولما

فيوالقضاء،قريشفي"الملك:وقولهم،الأمويللحكمتخضعالتيالدوائر

تؤآ.ذكرناهماحقيقةيبينقدالأنصار")4(

)1(

)ر(

)4(

منالاظتهماوالله:فقالقلد.بنعذىقالهلانماهذايقللموجلعراله:فقلثالبهفقمت:قال

بينيفزقرنيكونوالمالملينبانيولخاأناتمثرقهذايريدفهل.القصةآخر.ال..اللأ.كاب

..الكلامهذاعلتعيقاانظروالعر؟القرآن

العصر(.تعجيلوباب،الغروبوقتآخرباب،المواقيت)كابالائي

الهة(.هذهعلتعيقا)انظره

.الأولالفصلمن1()22رقمهتحتتخريجهبق

.6صالمقريزي

تحققهقام،هاضموا!ايةفيبينوقعفيماوالتخاصمالنزاعهو:يقصدهالذيالمقريزي)كابه

فيوثير.1)))سةبلايدنولين،حل!كة؟43ثلا507فوسجيىهاردالمرقالألمايةالىوترتجه

وبنو:هو5صفيجاهوتد.أهـهـوالمعارتدارعنمؤنىحيند.تجحقين62العربدخائرطلة

ا(الصلاةأوقاتوغتروا..الخيفةدونالرصولوجعلوا،الكعبةهدمواقداية

(.الي!نفضلفيباب،اناقب)كابالزمذي
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)2(

معنىبكلدنيوفيحكموهو،الأمويالحكماتجاهتميزكلمة")1("ائمفك

الأتقياء،طئقهاكماالدينيةبالمسائلكثيرآيهتموالمالأمويونوالحكام،الكلمة

المخلصونأقتةبنيوأتباع،النبيمنمستقذحكمهمأنعلىيؤكدواولم

الحكممؤسسعلىالشرفإضفاءإلىيدعوماثمةليسبانهأح!وا

مخافةخطبهفيالنبيعليصئنلاالزبيرابنجعلوالذي"،"الدينيالتيوقراطي

بأنوفها)2(.رجالىتشمخأن

بنسعيدإنحتىملكأنفسهسقىمنأؤذالأمويةالأص؟مؤلتسىوكان

مفكآ")4(،لأمراهذاأعادقنأؤلىف!ئه،وفعلبمعاويةالله"فعلقال)3(:المسيب

النظامهذاتحتالفوضىحالةمناستاءواسعيدشاكلةعكهمالذينوالأتقياء

)1(

)2(

)3(

.!!"عأول.،5؟،3!131بتارن

الحميد.عبدالدينمحصتحقيق62()2:الذبمروج:المسعودي

شديدأ،تحاملأهايئمبنيعلىالزبيربناللهعبدوتحامل:فقالتاريخهفينفطالخبراليعقويى)وروى،

تركتلم5:فملخطةفيعمدعلىالصلاةتركأنمنهذلكبلغحتىوالبغفاء،العداوةلهموأظهر

،.بهسمعواإذارؤوسهمويرفعون،لذكرهيثرئبرنسوءاهللهإن:فقال؟النبيعلىالصلاة

.2ر2:2التاربخ:ليعقوب!ا

فلهاوزنفيجاءب!اوقارن،قول!ل!)طممو،.ء126انظر!النبوةخلافة9تسمىذلكقبلالخلافةكانت

ح"س!ا3ول3أكاة3+!"حي!اع54+لماث"ولع+80(111مه3اكاولءك!4+لا7مهأء؟4،ولس!اا!ع!أ،ول2.88711.!كو

الحلفاء!فيباب،الةكتابنجاء.منالملكاللهيؤفيثمنبوة"خلافة:ذلكعنداودأبيروايةولاحظ

فيطياليمذلكوروىاالملكذلكبعديكون3عامأثلائون"الخلافة22(:5:0)أحمدمندوفي

سمعت:قالسفينةعن9الحميدإ:عدالدينعيبتحقيقأو6والرابعةالطبعةوصالخلفاء،"تارلخ

فيوردتأخرىبروايةذلكتارن،.الملكذلكبحديكونثمعامأثلاثرنالخلافة:يقول!اللهرسول

نإ:جبهانبنسعيدأقال،:الخلافةيجاءماباب،الفتنكتاب9الزمذي:مئلأخرىحديثةمصادر

إ.الملوكشزمنملركهمبلالزرقاهبنوكذب،فيهمالخلافةأنيزعموناميةبني

فيلامانىأوردهبماأقارن(جهانلاجمهانابنوهذالحيد،ول!الزاويلسفينة)التكذيب!ه

ول،!81.0011،35د"5=.+5!4:عنوانتحتببيروتيوسفالقديىبجامعةالرقةالكليةدراسات

.15لامس!ا73!غع4لاح4اأس!ملأأء+ه44حول،!س!ا!لاأ*00.140)98بمآا"ا*،51"لأا"س!
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ممظهرينالسلبيةالمقاومةمنبنوعوتحذوهالاستبدادممطالحكتمفاستنكروا

يرفضونوالأخرىالفينةبينوكانوا)1(،مكشوفبشكلوسخطهماستياءهم

الحاكمة.الدوائرمنومردرينفكزهينكانواالمقابلوفيلهم)2(،الولاء

مالكبنأنشالثقفىيوسفبنالحخاجبهعاملالذيالأسلوتولعل

نأهمفت"لقدقائلآ:وهذدهمجرلموكأنهوتخافقدوالتأفل،للتدئريكفي

الحسن")3(.وهذاللتبالغرضأوأجعلكبالئقالي،الزخىطخنأطحتك

لموقفهيقتلهلووذ"جاهل"شيخبالملكعبدبنيزياالخليفةيصفهالبصركث

قامشعبةبنالمغيرةإنالبصريالحسنويقولله)4(،والمزعجالمنقرالمضاذ

سعىإذ،أميةلبنيالموروثةالخلافةفكرةبهأثارالذيبالقذرمشؤومةبخطوة

يزيد.لابنهمعاويةحياةفيالبيعةتكونلأن

عهدفيكماشورىالاستخلافيكونأنيفضلالبصريالحسنكانبينما

الواقع.عنمقاصدهفابتعدت)5(،الأولالإسلام

)((

)2(

)ر(

)4(

)5(

.172-62و:2ريخلتاا:بماليعقوا

.4رلمصالمعارت:قيةابنانظرنفمه،المشببنسيدايفانجدالموقفهذاولى

البيروتةالطبحةمن(15:)2الكبرىالحيوانجاةفيالدميريوروى.23رصالطوالالأخبار:الدينوري

لابنالفريدالعفدبروايةقارن.مطولةنفهاالقصة)صدى(مادة!أهووالخيرلةالطبعةعنالمصررة

للحصري.الآدابزهركاببهائهاالتيبيروت،الهلالمكتبةدارمورات(41:)،ربهعبد

محاملتهلسوءالحجاجمنمالكبنلأن!اتمفمروانبنالملكعدأننقولأنالأمانةمنالعله،

علىإليهفاصنىهذاكاباتاكاإذا:كتابهآخرفيلهقالئم،بأصلهلهمذكرأوترعدهعقهوقد،إياه

!.والسلامبالرضىإلمبكتابهتأخذحتىتديك

ع+ا!34اأأكهـ."3.؟!663."انظر

.ول.ولكذلكانظرالبمرىالحنأعنللمصدرذكردون.502-602صالخلفاءتاريخ:اليوطي

.3ء!4"ء3(.13"اأمم!،677."

علىاشاريومالعاصبنعمرو:اثنانالناسأمر"أفد:الخلفاءتاريخفيكماالبصريالحن)قال4

المامة،يومإلىالتحيهمهذايزالفلاالخرارجفحكمالقزاء،منونال،فحملتالمصاحفبرفعمعاوية

محزولأ،فأقبلكتابيقرأتإذا:معاويةإليهفكتبالكوفةعلىمعاويةعاملكانف!نه،شعبةبنوالمغيرة

الية:قالهو؟وما:قال.وأهتهأوطئهكنتأمر:قال؟بكأبطأما:تال،عليهوردفلما،تفأبطأ
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مثل-انشغلواالأنظارعنالأتقياءالمؤمنونفيهاقميئالذيالوقتوفي

فينفوذلهايكنلمالتيالشريعةفيبالبحث-الرومانيالحكمتحتاليهودأحبار

وقد،المثاليمجتمعهمشريعةأنفسهمفيتمثلأنهاإلأللحياةالواقعيةالأوساط

حتى،زعمائهممثلارتيابنظرةالمخمعذلكفيالمؤمنةالعناصرإليهمنظرت

والإرشاد)1(.النصحلأجلمنهماقتربواالف!اقبعضإن

التيالنبيسنةأوجدمنهمالناسهؤلاءفان،للحقيقةمجاملةوبدون

الضحابةأمذهموقدوفقهها،الإسلاميةالدولةشريعةعليهاتأسست

وأسسها.المحاولةهذهمضامينكؤنتالتيالمقذسةالحديثيةبالمادةوالتابعون

المكان،المدينةإلىالناس!فرحلبعيدآ،عنهبحثواهؤلاءيستطعهلموما

تلكفيالإسلاميةالبلادإلىالدينيالتيارانبعثومنهللحديثمهدآيعدالذي

الإسلاميالعالمفيمكانأقم!إلىالمتحقسونرحلوقد)2(،الكافرةالأزمنة

الشريعةفيمالهميوضحونقدالذينوالتابعينالصحابةبعضلقاءفيأملآ

.إبهامأوغموضمن

الرحلاتتلكمنالغايةيوضحسننهفيداودأبورواهالذيوالخبر

منلامرأةبمصرعبدأ"كنت:مكحوليقول،الأولالقرنخلالالاستقصائية

،أرىفيماعليهحويتإلأعلموبهامصرمنخرجتفمافأعتقتني،،هذيلبني

أصحابه:لهقالخرجفلما.عملكإلىارجع:قالنعم،:قال3فعلتتداو:قال!بعدكمنلزيد

اجلفمن:الحسنقال.المامةيومإلىفيهيزاللاغيغرزفيمحاوبةرجلوضحت:قال؟وراءكما

ا(.المامةيومإلىشورىلكانتذلكولولا،لأبنائهمهؤلاءبايعذلك

هيهلمألةفيلتسالهيأتياالعيجعلتطلحةبنتعائةإنحتى.5أ:51الأغاني:الأصفهافي)1(

.حرامامحلال

".العلمطلبفيالرحلة،بابالشن:الدارمي)2(

نرضفلم!اللهر-لأصحابعنبالبصرةالروايةن!معكنا:قالالحاليةأبماعنالدارمي)روى

(.أفواههممنفسمفاهاالمدينةإلىركباحتى
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أتيتثمأرى،فيماعليهحويتإلأعلموبهامنهاخرجتفماالحجاز،أتيتثم

حتىب!ثيء،فيهيخبرنيأحدآأجدفلمالنفلعناسألذلككلفغربلتها،الشام

النفلعنسمعتهل:لهفقلت،التميميجاريةبنزياد:لهيقالشيخأأتيت

لمجدالنبيئشهدت:يقولالفهريمسلمةبنحبيبسمعتنعم،:قال؟شيئآ

")1(.الرجعةفيوالثلثالبدأة،فيالربعنفل

السنينفيأثمرتوقد،العلمطلبفيالارتحالبداياتهيوتلك

جدياجيلظهروهكذا،الكتابهذافيمستقلآفصلآلهاأفردناكما،اللاحقة

شيءفأئللوجود.خرجتجديدةأشياءثمةأنكما،للنبيتعزىلآأقوايروي

بسهولةحدثأمروهذا،للنبييرفعهسندآيمنحونهفيهمركوبأللأتقياءيبدو

طويلآ.،النبيأحاديثنقلواسطةوهم،الصحابةفيهيعفرلمجيلفي

التيالكفرلنزعةمضادةأنهاظئواالتيالتعاليمهذهبنشرأنهوالحقيقة

زؤؤاالذينالحديثوصئاعيقليلآ،الأتقياءروعهدأ،الوقتذلكفيكانت

النبيمنالمستمدةالتعاليمتلكالحاليينأشياخهموتعاليتمالخاصةتعاليمهم

وأالثصكيقبللاللشريعةمصدرأنهعلىالملتزمينوغيىالملتزموناتفقالذي

الازدراءبعيننظرواالحاكمةللأسرةالمناوئينمنالأتقياءإنوحيثالنقاش!،

الأمةمخفصووأنهمالخلافةفيحقأصحابأنهميذعونالذيناولثكإلمط

مباشرهجومدونالبيتاسلمدحالمواضيعتلكمنعد؟خضصالمختارون

تلكفيالسالبةالمضامينيتجاهلأنأحدبمقدورليسأنهإلأ،الأمويينعك

لأحاديث.ا

(.النفلقبلالخصى:قالفيمنبابالجهاد،)كتابداودأبو)1(

(.النفلبابالجهاد،)كتابماجهابنأيضأ:)اخرجه
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)3(

معارضةإلىمضطربأمجتمعآ-الأولالقرنفي-الحديثقادوهكذا

بالقليل4الأتقيااهتموقدمخالفآ،مسلكأسلكالذيالحاكمللنظامصامتة

علىوعملوابالروايةاكتسبوهالذيأو،المبكرةالإسلامعهودمنحفظوهالذي

عندستعرفأنهاظنواجديدةحديثيةمادةاختلقواكا،جماعتهمبيننشره

فقط.صغيرةجماعة

فيقصيرآحدثأ-السنةروحالمتشرب-العزيزعبدبنعمرحكموكان

""حزقياليدعيأنالممكنمنوكانإليها،ينتميالتيللأسرةالدينيالتاريخ

.الأولالقرنفقهاءلعملتطبيقيةأهميةيعطيأنحاولوقد،الأمويالبيت

ولاياتفيبهايعرفأنوحاولحكمهأثناءرسميةأهميةالسنةشعارنالكما

القصية.الدولة

إلىبمرسومبعثكلماأنهوهو،حكمهعنانطباعآالمتأخرةالأجيالىوكؤنت

صدقةتوزيعأو،بدعةإماتةأوسنةإحياءأشياء:ثلاثةأحدضمنهالأمصار)1(

ال!ل!إنحتى)2(،المالبيتمنأخذمشروعغيرملكاستردادأو،مشروعة

".إاثفكإلىيشيرمافيهيكنلمحكمهأنكما)3(،الراشدينالخلفاءخاص!قغذوه

مماإثارةأقلكانالحكمفيخلفوهالذينبينللسنةالمعاديةالزوحوظهور

مثل:السنةمعاداةفيدورلولاتهمكانالذينالحكامعهدفيعليهكانت

أيضا.حكمهمتحتتوجدلمالمتقينحمايةأنإلأ.الحجاج

،،ل!4!!.أ+.،3.كا!ول"63انظر(1)

.(.1)صالفصلهذاأولراجع)2(

فيوردبماقارن..،...الخمسةالخلفاءا:الثوريصفيانعن(،التفضيلباب،الة)كتابداودابر)ر(

.ل،ول68.1.0.1085.1ولءأه2لآسيويةاالمجلة
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تلكفيانفردواقدالمناوئينالفقهاءبأنالاعتقادإلم!هذايقودناألاويجب

رغبتف!ذا،متكاسلةتكنلمنفسهاالحاكمةالقوةإذالأحاديثباختلاقالأثناء

لهاتبحثأنفعليها،الصمتإلأجيالهاالتقيةالجماعةتملكلامافكرةتعفمأن

الذينف!هال!ثيءيفعلواأنعليهمكانكما،الغرضذلكيناسبحدي!بعن

فعلوهماوهو،دائرتهمفيأحاديثبوضعوذلكلهم،المناوئةالجماعةفعلته

يأتيالواهيةالأحاديثلهذهالدافعأنإلمطليرمتوفرةحقائقوثمة.بالضبط

العليا.الحكومةدوائرمنغالبأ

تأييدإلم!تدفعوسائلتوجدتقوىالفقهاءاكثربينحتىأنهتبينوإذا

مناظرةمحلكانتالتيالخلافيةالمسائلمنمسألةثمةليسف!نه،المختلقةأحاديثهم

أحاديثعنهاالمدافعوناختلقوقدإلأ،سياسيةأم،عقديةاكانتسواءشديدة

بالأسانيد.مؤيدةالموضوعاتهذهوكلالدهشةإلمطيدعولاأمروهوموضوعة

منذمحاربتهاأوون!ثرهاالأحاديثاختلاقعلالرسميالتأثيربدأوقد

المطيعواليهإلمطسفيانأبيبنمعاويةأصدرهالذيوالأمر،مبكرةفترة

عليشتمعنتتحتم"لا:فيهجاءوقد،الأمويينروحعنيعبرشعبةبنالمغيرة

والإقصاءعليأصحابعلىوالعيبلهوالاستغفارعثمانعكوالزحموذمه

لهم،والإدناءعليهاللهرضوانعثمانشيعةوب!طراء،منهمالاستماعوترك،لهم

تشجيعوهذا،أحاديثأنهعلىوينشرونهيقولونهلماأيأ،"منهموالاستماع

المؤيدةالأحاديثومقاومةونشرهاعليضدالموجهةالأحاديثلظهوررسميئ

!ماخراسها.له

ذاتالاكاذيبتعزيزفيترذبأقيالسياسيينوأتباعهمللأمويينيكنولم

خويه.ديطبةمن211ص،الثافيالقسم،السابعالمجلد.والملوكالرسلتاريخ:الطبري1()

هـ.(51شة)أحداثء
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مصادرعنبالبحثفقطاهتمواوقدمقذسأ،دينيآشكلأاتخذتإذاالمعينةالنزعة

وعلم.مجروحنغيرثقاتأنهمعلىاعتمادأالموضوعاتهذهلحمايةمهيأةتقتة

المضاذة.الجماعاتمنيأتيفيماالثقةلعدمسببأئيعطينالاالحديثمصطلح

متضايقآكانلأنهمكةإلىالحجمنعفيالملكعبدالأمويالخليفةرغبولما

الشامأهلمنالحخاقيالأخيرهذايدفعأنومخافةالزبير،بناللهعبدمنافسهمن

وسيلةإلىلجأالحجاز،بأرضالمقدسةبالأماكنحلولهمعند)1(مبايعتهإلمط

وقضى)2(،بالقدسالصخرةقتةإلم!الحجبفكرةوذلكمكةإلم!الحجعنلصرفهم

الإسلامية.الشريعةبهأمرتالذيبالكعبةالطوالتيغدلىبهاالطوا!بأن

المحدثبالزهرقيالدينيةللحياةسياسيآالموخهالإصلاحهذاتبريرمهمةوأنيطت

مساجدثلاثةهنالكأنوهوللنبيئقولأنهعلىيئشرقولباختراعوذلك،التقي

)3(.المقدسوبيت،والمدينة،مكةفيالزحالإليهاالئاس!تشذ

)1(

)2(

)ر(

بالمرور،للحجاجيمحراولممكةانمأهلحاصرحيثالحربأثناءممكنآالشمالمنالحرماءلىالحجيكنلم

الاحصار(.باب،انماسك)كتاب!تهفيداودأبوذكرهاالموضوعبهذاتتعلقبالملاحظةجديرةروايةوفالك

بنميمونأبيحدثالحميريحاضرأباسمحتقال،ميمونبنعمروعنداودأبويرويهكا)الخبر+

،بهديقوميمنرجالمعيوبعث،بمكةالزبيرابنالثماماهلحاصرعاممعتمرأخرجت:تالمهران

.(..الحرمندخلأننعوناالام(هلإلىانتهينافلما

بكرةفزةفذذلكحاولكماانمإلىالمدينةمن!الرسولفرينقلواأنالأمويونالحكامتمى

عندئذ.حدثتمختلفةمعجزاتبسبذلكبحدالدنةالمحاولةهذه)بطالوبزر.سفيانأبمابنمعاوية

62.ص2تملممجالتاريخ:الطبري

:المسعودي2.هـر2/التاريخاليعقربما:.26ص2قمالبلدانكتابمختصر:الهمذافالفقيهابن

.أو/2الذهبمرو!

بنقلمحاولةهثمعندماوذلكالنجومرئيتحتىكفتالضأنوالمسعودكطالطبريرواية)فيه

الدنيا(.آخرانهظنحتىزلزلةأصابتهافيأنفروىاليحقويمااما،الثامإلى!الهرسولمنبر

!لىيدعوماهنالكولى-ا+!اشاس!!عح!6دأ،ولأ.21،1887!ه.هبقارن.2162/التاريخ:اليحقوي

جاة:الدميريانظر.للحجمكانألتكونالصخرةتجةتئبفيالزهرفيثوريذكروالمال!نةكاباناللمشة

اخزاعهوالصارخالكلبهذاالحديثهذاانفيئكشةأليى)الاة(ماثه5(1/62)الكبرىالجوان
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رفضهاشديدأتحيزآتظهرزيادةللحديثايأصليةالروايةفيووردت

فيصلاةألفمنخيرالمقدسبيتفيإوصلاةفيها:جاء،المعتدلونالسنئون

لعدفيماالملكع!دلصنعاستشهذكما.-،المدأمكة.ا-أ)1(،5! ..يطولىحىيسوا

ولم)2(،مكةإلىللحجمكافئآالمقدسبيتإلم!الحجيكونأنأريدعندما

إلم!الزيارةلأفضليةالمؤتدةالمصنوعةالأحاديثمنالشامأهليضجر

الحجاز.فيالمقدسةبالبقاعومساواتها،الشاممقدسات

الحجبينبالجمعمثلآيوصون-بالجنةالوعدفيطمعأ-والمسلمون

تقومزمزمبئرإنالقائلةالخرافةأنيبدوماعلىالمرتجحومن)3(.الخليلوزيارة

منالطائفةهذهإلىتنتميعرفاتليلةفي)4(""سلوانعينالىسنويةبزيارة

)1(

)2(

)3(

)4(

لىذلكعنوففلا،المقدسيتالىالحجيحزلانالملكعبدفيرغبالذيبالقدرمضاد،أموي

:قارن،المائلهذهحول.المقدسلتلقداسةالمؤيد5الأحاديثبثفيماركةللامويينتكونأنمتجلأ

3.!.ل!هأء!أول،أولرول30"050591"،1.+""ل!،كة؟!أ!ول33!يعوليطا111.3،"ه.53-4.6؟-6

فضلفيجاءماباب،الصلاة)كتابماجهابن59،صالبلدانكابنحتمر:الهمذافيالفقيهابن

(.الحرامالمسجدفيالصلاة

.2هـ29/الاربخ:اليقوب

أخذخهمرابغبطنونزلمكةالىصارولما9،لمضةحجالملكعدبنسيماناناليعقوب)روىه

كف:فقاليخه،فاختلفواالحجأمرعنمعهمنو!السيمانففزعثلها،يرلمصواعقوجاءتالاء

منوانمرت،اختلافكمواتركصغ،كمااصغ:فقالكذا،:لهفقلأالملكعدالمزمنيناميرصغ

(.المقدسبتالىمكة

.الامأهلعوامبينتداولةناالممدةالأحاديثأنوللاحظأ.22رقمورقة،امخطوطالوويمررات

بيتفلارةيريدانهواظن.إليهاضارمماشايخهنجدفلمالنوويم!وراتنحطوطالىرجعنا)،

وليىالعوامالةعلىيجريموضوعحديثويخها،الحجفاسكمنالاتهاءعقبوالخليلالمقدس

فقهاءبعضويذب.،الجنةلهضفتواحدعامفيإبراهيمأبوزارزارفيمن5:وهو،أعلله

.(بالحجلهاتعثقولامتحبةالزيارةتلكانالىالافية

241.و/البدانمعجم:ياقوت

هوذلكأليى،تحليلاتهعبيخنىيعودئم،خرافةعضالخبرهذاأنيقرركف!الله)سبحانه

(.بعينهاتاقض

ومن،بمكةالأسردللحجرنافةكانتقلكافالصخرةا!آ،الصخرةأساطيربظورتاثرةالزعةهنهولحل

حدرور.فيالصخرةلثملالأقمىالمجدتوسغفي!ئرعلماالملكعبدعقلفياسقرقدهنايكونأنالممكن
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،المعجزةزمزمبئرمكانةفيالقدسجعلإلم!وترميالمعينةالنزعةذاتالعقائد

المقدسلبيتالخاصةالكرامةلإثباتتسعىالأحاديثمنكبيرعددوثمة

.الأمويالعهدفيمرموقةمنزلةفيجعلالذي

،المقدسبيتفيأفتنااللهرسول"يا:سألتهالنبيمولاةميمونةإنوقيل

وتصقواتأتوهلمف!ن-)1(حربأذاكإذالبلادوكانت-فيهفصلواائتوه:فقال

)2(.،قناديلهفييسرجبزيتفابعثوافيه

وأأفضلالشامهل:لمسألةتعرضالتيالأحاديثف!نوعموما

للتأثيرنتيجةالأرجحعلىكانت،الشاملمصلحةالكقةوترجح)3(؟،المدينة

وهي:أخرىبمسألةمرتبط-الواقعفي-المسألةهذهعلوالحكم،الأموي

)4(؟هاشمبنوأماميةبنوأفضلأيهما

ولاةأحدإنحتى)5(!الخبيثة9بالنبيمدينةالأمويونسمىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)و(

اف!نةزيادةوردتأخرىرواياتوفي.الحديثفيالظاهرالانحرافنتبينالاعزاضيةالجملةمن

.و6صالبلدانكتابمختصر:الهمذافيالفقيهابنانظراكيرهفيصلاةكألففيالصلاة

)كابابخاريانظرالثلاتةبالماجداتمعلقالحديثوعنالماجد(.فيالرجباب،الصلاة)كابداودأبو

(.أفضلالماجدأيفيجاءماباب،الصلاة)كتابالزمذى(،مكةفيالصلاةفضلباب،الجمعة

منبهايتعلقفصلفيكيرةأعدادفيوجمعتحفظتأنهاتحملمانلصالحالموضوعةالأحاديث

فيبهاالمتعلقةالفصولعاوينانظرعليها.الاطلاعمننتمكنلمالحظلسوءولكنعساكر،ابنتاريخ

ءلألاامأس!7حولء5ولولا،!لاول8احأولء+هأ3ء"ء3ول43،ل!ك!)ح+عول.7أو!،لا)ص!8591.ع.61كريمرفونكاب

الأستاذبتحقيقعاكرلابندشقتاريخمنالأولالجزءنثرحيثالآنتاحةالفرصةهذهأبل

.،أو13!نةالجديدةدثقهـوطبعةأر2وسنةالمنجدالدينصلاح

طبة24و،/البلدانمعجم:ياترتب:وقارن2و/51الفرجلأب!الأغافيخاصبث!كلانظر

وستنفلد.

بنييقدمونوأنهمعثانيةكانوالثربنوالنعمانئابتبنحانأنروايةفيالأكاف!صاحب)ذكر!ه

المدينة(منخيرالام:ويقولونهاشمنجيعلىأية

11وأ/الفريدالعقد:ربهعبدابن

الحكم:بنيحيىلهفقال،لهفأذنالملكعبدعلىاستأذنجعفرابنانالوفود:كابفرشفي)جاء+

(.المديةبذلكيعني؟وجهككانيخةأمن
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الوصفوهو"ب"طيبةوصفهامقابلفي")1("النتنةيسميهامعاوبةبنيزيد

فعلأأطلقنعتإنهوقالواالمنورةالمدينةعلى)2(الأتقياءالمسلمونأطلقهالذي

)3(.التوراةفيالنبيمدينةعلى

الشعبيةالأغانيسماعنفسهالوقتفيالممكنمنكان،أخرىجهةومن

حسابعلىالمدينةهذهتمخدوهيالمدينةطرقاتفيالانتشارالواسعة

كانإذاالحجعنسيمتنعبأنهيزيدبنالوليدصزحلذلك،دمشقمنافستها

إلمط-تبينالآتيةوالروايةالحجاز)4(.بلادفيالأغانيلهذهيستمعأنعليه

:-النزعتينهاتينتعارضما-حد

إلمطقلتمأن:الفارسيسلمانإلم!،بالشامقاضيآوكانالدرداء،أبو"كتب

يقدسوإنماأحدآ،تقذسلاالأرضإن:سلمانإليهفكتب،المقدسةالأرض

لهم،راقتأحاديثنشرفيسعيمنالأمويونبذذفكم!)5(،عملهالإنسان

أتهممنبالرغم،أدواتهممنأداةيكونواأنقبلواالزهرقيأمثالأناسمنوكم

)1(

)2(

)،(

)4(

)5(

.245/الذهبمروج:المعودي

لم(5النساء(ئقميئونكزلآؤقاأتعالىقولهتفيمبابالتفسبر،)كابالبخاريروايةأثارتوقد

كا:روايةوفي،الفضةخبثالنارتنفيكاالخبثننفيطيبة"إنها(:)الخبيئةبالمدينةوصفضدجدلأ

منويبدو(.المدينةسكنىفيجاءماباب،الجامع)كابالموطأبروايةقارنالحديد.خبثالكيرينفي

.هـ5الأعرات/،.ايخث"البلدعبارةمقابلكانت،الطبهـالبلدأنالأصل

،،صصص"ء!."صء،ص?.

.ااتكدالالامخرجخبثىؤاللأزثبي!ذنيتتاتةسال!يمخزفيؤألتلد):تعالىقوله)يفيه

.(13لم)4/ثامابنيرةفيكماحسانبقولوقارن!تهل!02،اككلا،0.1هـ63

وأوله:!النبيفيهايرثيحانداليةيعني

وتهمذ؟الرسوئمتغفووتدئيزوقغهذللرصليزسئمبطة

نفسه.المصدرفي)22(2(1)الصفحتينفيوردبماذلكوتارن(أو1/)الفرجلألىالأغافماانظر

فمل.الحجعلىأقدرمايقولكانيزيدبنالوليدأنذكراللهبيتجةبنالحسنانالفرجأبو)روىه

معبد:بصوتالمدينةاهلي!تقبني:قال.ذلكوكيف:له

جيىونابوابمنالنفىعلىأشهى5بيظفالجماءفالنخلالقصر

،.أجيرونأوو2/البلدانمعجم:ياقوتانظر،.دثىأبوابمنبابوجيرون

(.وكراهيتهالقفاءجامعباب،الأقضية)كتابالموطأفيمالكأخرجه
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حكومية.بدوافعدانما)1(الأثرةبدوافغذلكإلم!يدفعوالم

عنمختلفةطرقمنهـ(121)تالرزاقعبدرواهخبرفيجاءوقد

بنإبراهيمأنالزهرقيتلاميذأحدوهوهـ(51ر)تراشدبنمعمرشيخه

سنةالمتوفىالخليفةهوالشخصهذاكاناذامايذكرلمو-الأمويالوليد

بروايةالإذنسألهومكتوبةبنسخةالزهرقيإلىجاء-هـ()2(أ)26

بكلالزهرقيفأجابهالزهرقي،أحاديثأنهاعلىتضمنتهاالتيالأحاديث

علىقادرأالأموئهذاأصبحوهكذا؟")3(،غير!يحدثكموه"فمن:بساطة

الخبرهذاو،الزهرقيعنرواهانصوصأنهاعلىالمخطوطةهذهمحتوياتنشر

فيالخبر!بهذاللاستشهاددفعناالذيالسببداوهوالزهرقيرغبةتماميؤكد

الوقت.طولالحاكمةالأصةمصالحتعزيز

فيه:جاءالزهرقيعنمثيرأقولآ-ذكرهسبقالذي-معمرلناروىكما

الأمراء!)4(.هؤلاءعليه)اكرهناأ،أحاديثكنابةعلىالناساكرهواالأمراءهؤلاء9

)1(

)2(

)3(

)4(

رأيتأما:دياربنعمرومعاصرهفيهقالحتىبذلكمدخوتدالديخا،فيزهدهالزهرئعنعيرتوقد

الزمذيانظرالبعر،،بمزلةعندهوالدنانيرالدراهمكانت.نهعليهأهونوالدفافيالدراهمأحدأ

وبعدها(.الجمعةقيالصلاةباب،الصلاة)كاب

الأمير.عنتقاللاعبارةوهذه.ايةبنيمنرجلارأيت:تقولالتيللروايةنحالفالقصةونص

الحديثتلقىفيمنذجمزهذا)براهيمف!ناخرىجهةومن.أميربهيعتلاالتكيرهذاأنيعنيالمله،

.254صالخلفاءتاريخفياليرطيأوردهكماعساكرابنكلامانظر.الزهرقيعن

موجودالقصةهذهيليالذيوالخبر!321رشةطبةهرر2/دثقتارفيعاكر:ابنانظرأ

،.هناكايضآ

آباد.جدرطبة26،صالروايةأصول:البغدادي

.77رقمو22ص،()65وللى،!3الآسيويةالبنغالجمميةمجلةانظر-25

:بقارنالأخرىالرواياتوعن.العئىيوسفبتحقيئأهلمصالحلمتمد:البداديأوايضآ،

لأمراءاهؤلاءأيضأدفع!نالقد5:قالجثالكلماتلهذهثرحهفيشبرنجرأخطأوقد(،المحققتعيقات

قراءتهدمنللبارةثرحهفيضبرنجرخطأوجاءالأمراء.أولئكمنأعلاهذكرمماوواضحلرفضها،

7.ألا.73؟ع!5"له،1ال!لا.!اب:قارنقحها.منبدلاالهاءبتسكينأأكرفنا،



إعارةفييرغبالزهرقيأنافتراضعلىإلأالروايةهذهفهميمكنولا

وسوف؟الحكومةلرغباتخدمةالإسلاميةالجماعةتحترمهاسمهوو،اسمه

بالحكومةسياسيآالمتصلبةالتقيةالجماعةصلةكثبعنالقادمالفصلفينعالج

الذينأولئكإلىينتميولكنهالمناوئةالطائفةإلمطينتميلاوالزهرقي؟الأموية

ولول340ألأولس!47أمعهاالاختلافمنالرغمعلىالحكومةمعالعمليرون

حتى)1(ترددغيرفيالحاكمحاشيةفييتحزككانبلالقصريجتنبلملذلكفهو

بنالحجاجمعالحجفريضةلأداءالأتقياءالعلماءمنخرجقنبينمننراهإتنا

عهدفيالقضاءمنصتوتولم!،عهدهلولم!مرتيآهشامجعلهوقد)2(المريعيوسف

أموراجتنابعلىقادرآالزهرفييكنلمالظروفهذهوفي)3(،الملكعبدبنيزيد

الجماعاتإلىالرهرفيينتميئأنالعسيرلمنوإئه،للدينمخالفةأنهاتمامآيدرك

حكامعلىالأتقياءأطلقهاسموهو-)4(الظلمةأوالجورخلفاةقاومتالتي

سلبية.مقاومة-)5(ظلماالدنياملأواالذينالمالكةالأسرة

القرآنقزاءدخولاعتبروارجالومنها-الجماعاتهذهرأتوقد

الارتباطأن-)6(الامتعاضإلمطيدعوأمرآعظيمرجلبلاطإلىالفقراء

")7(.افتتنالسلطاناتبع!فمن،حرامالمهيمنةالجماعةأوالموجودةالقوةبمراكز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.أ،لمأ/الفريدالعقد:ربهعدابن-

للخطيبالعلمتق!دايضاانظرأ39رقم،62ص،81؟6!ثهولر،الآصيرلةالبعالجمعيةمجلة

.،014صالبغدادكط

ول)،!3الآعميويةالبغالجمحيةبمجلةالمثررةللواقديكريمرفونالفردطبعةعنشبرنجرمقالةانظر

3!،وله3والأفريقيةالرقيةالدرالماتمدرصةمجلةفيالمذكورةبالمراجعأقارن012ص،هـأ56

014،.وأ،ص57

ممر.،المعارتدار،الرابعةالطبة،عكاشةثروتد.تحقيق2.47صالمحارت:قيةابن

.1هـ7ص،هـأ05وللى،الآصيودةالمجلة:قارن

مصر.والإرشاد،الثقافةوزارةتراثناسلسلة!،،كاصنة"أحداث1612/الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو

،ء!دامط+ءهولمةاول!!453!"عأدرنبرجنئرةالجواليقيذكرهاالتيالبصريالحنبقصةقارن

اللهإلىالقراءأبغضمنادان:يقولالذيالنبويبالحديثمرتبطةقصةوهي8!للا"ء*ه!،،ولع014.!

ا.بالعلمالانتفاعباب،)المقدمةشنهفيماجهابنأخرجه.االجورة:روايةوفي.الأمراهيزورونالذين
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جائز)1(،غيريعذالقضاءمنصبقبولولاسيماالحكومةخدمةفيوالدخول

للحكامالناسكراهيةعلىبنيئالرفضهذاأنتمامآالحكومةأدركتوبذلك

)2(.قهرآالخدمةيقبلأوبقسوةيغاقمبللخدمةفالرافض،سلوكيةلأسباب

منصبعكهـ(أ51أو301)تالثعبيعامريكزةأنمنوخوفأ

،الطرقاتفيالصبيانمعالتافهةبالألعابوانشغلالملؤنةالأثوابلبسالقضاء

للحكومةعدوآكانهذاوالشعبىالقضاء،لمنصبأفلغيزيبدؤأننيتهوفي

منصبقبولوغذ)3(،الحجاجعلىالأشعثخروجفيبفاعليةشاركحيث

يتخلوالمالذينالأتقياءوعند)4(الناسهؤلاءعندإثماظالمةحكومةفيالقضاء

")5(سكينبغيرذبحفقدالقضاءقبلإومن،العباسيالعهدفيحتىالمبدأهذاعن

الطرفاحأمثال-الشعراءأولئكمنوجديةانسجامآاكثرالناسهؤلاءوكان

المناوئة،الأخرىالأحزابأو)6(الخوار!إلىانحازواالذين-هـ(أ55)ت

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

وأحمد(.داودو(برالزمذيكذلك)اخرجهده.الصيد،اتاعبابالصد،"كابالشائيأخرجه

+عا!داع!"اء4كا*محأ،ع4عب:وقارن،11رقمترجمة6صالتراجمتاجقطلوبفا:ابنثلأ،انظر

لاك!.أحأهول5لا"؟ا.لا"ء"ء3حاهء34+!د81لاح3اعأ+حف!73أ!4،ولع1.9881.3،!.082

تبلمنوجاءافاقغبالقضاءالمملا!ئل:أنهالجصاصترجمةعند6صالزاجمتاجفي)جاهه

لمكليهماأنولاحظ!فامتغالقضاءالمأمونع!"وعرض:المروزير!مبنإبراهيمترجمةفيذلك

اياموي(.العصرفييكونا

.(41؟5/)لأغافماا:الأصفهافي

.هذهالنظروجهةتمامأتوضحالحيدعبدالدينمحىطبة(561)2/المعوديذكرهاالذيوالقصة

للقضاء(.ذكرالقصةفيولى.والثبيهبيرةابنبينالملكعبدبنيزيدأيامذكرفيذلك)جاء،

معجم:ياقوت43(،،/)الأغافي(القاضيفي!اللهرسرلعنجاءماباب،الأحكام)كتابالزمذي

ا،وروبية.الطبعة308/البدان

غيرفاخرجه.البلدانومعجمالأكافيكتابذكرمنبدلآل!ئةسنأخرجهمنيذكرأنبهاولى)كان،

وأحمد(القضاةذكرباب،)الأحكامماجهوابنالقضاء(طلبباب،الأقضية)كتابداودأبوالزمذي

36(.2-035/)و

.061وصأر5صالكتابهذامنالأولالجزءفيذكرباقارن
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الحصولأجلمنقصائدهمفيالأمويينالحكاممدحعنيتوزعوالمذلكومع

)2(الأمويالحكمتحتشعبيمنصبقبولفيالرهرقييزلمو)1(.المالعلى

الحاكمة.السلطاتمعمتعاونآنفسههوظهرحيث،الحيرةأوالريبةإلمطيدعوما

بشكلترجعلا-المضروبالأخيرالمثالذلكونظير-الموضوعةوالأحاديث

الحكائمرغبوقد.الأمويللبيتالكبيرةوالسياستةالأسريةالمصالحإلم!ثابت

أهلأحاديثمعتنسجملابطريقةالدينيةالشعائرتغييرفيوالأخرىالفينةبين

الحانقة.الدولتلكعداءأثارالذيالأمر،المدينة

الأمورفيحتىبداالأمويينحكمتحتللحديثالرسمىوالاختلاق

المناوئينمقاومةلتعطيلسببأتكونأنالأتقياءأقوالمنالقصاوكان،المبتذلة

ذلك:علىمثالهووها،سلاحهممنولتجريدهم

العامالحشدفيالجمعةيومخطبتينيخطبالإمامأنجيدآالمعلوممن

الشعيرةهذهكانتل!سلامالأولالعهدوفي،أسبوعكلللصلاةالمجتمع

المرجحومن،ملكهعاصمةفينفسهالخليفةيتولاها-الجمعةيومخطبةأي-

وهمالواجببهذاقامواال!تةفيهاسادتالتيالفترةفيالمتواضعينالحكامان

يظلأن-البدايةمنذ-للخطيبرئببأنهوالاعتقادالمنبر)3(،علىيقفون

لمالمصلينأمامالوقوفأنإلأصعب،أمرالمصلينأمامخطبتهأثناءجالسآ

الناسورئاسةالمنابرارتقاءعذوالذلك،المتكبرينأميةبنيلأمراءيروقيكن

باعتبارهمكرامتهممنمهماجزءاالميزةهذهواعتبروا،عاليةواحدةمرتبةفي

.1/01152،كاني)1(

درهم(الفبفرينلهفأمرمادحأ،القرياللهعدبنعليعلىالطرماحدخول)يعنيه

فقهية،بمنالاتجائرسلطانتحتالقضاءمنصبفبولإمكايةعلىيبرهنواأنانماهلونالفقهاهحاولوتد)2(

البراهين.اوانماقثاتتلكعلىتخويالقضاء،ترلىنفسهوهو،للخصاتالقاضيادبكابومقدمة

انظر.الجماعةرثي!عليهيجلسكرسيالأصلفيالمنبرلأنخطا،أوهذا)3(

أ!حامحك!،ا+أامم!ا"3!4!ء،لةااد!!هأحعاأحمهء"3"4أ+!+.لأ0مما!14ع*!!أ4!14،".33!

=31اك!"4أول!،1،هه0.45!011كص!العا"ل!ول4ك!،.30200-802-!مه!،011ه".59-اأم!.
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معاويةمدحوقد،الأسرةهذهحكامتعظيمعلىشاهدأنهالوكماأوحكامأ،

قصيدةفيتظهرنفسهاوالصورة)1(،وثابهاللمنابرركوببأنهوفاتهبعد

فيهاواصفأالملكعبدأبيهموتبعدالوليدفيهايخاطبحفصةأبيبنليحى

الجسور)2(:الفارسبأنهيعتليهالذيوالأميرالجوادصهوةبأنهالمنبر

قارسهئهققذالمتائرتكتوإئقاقاتتوتمالمتابرتك!ق

فسكثهوتظلإهابنهقلن:الولياخييفةلماغلاهن

غنهنه)3(فطزحنهأنكرتهبعدهالمتابزقرغغيرهلو

فكرةمنيشمئزونجعلتهمالارستقراطيةغطرستهمأنيبدوولكن

القرشيينأولئكعقليةتصورناإذاهذا،رعيتهمأماممأجورينوعاظأالوقوف

ولرجاللهالكبير،الجامعبجانبالمقصوراتمعاويةاتخاذوما،المتكبرين

،الاغتيالخشيةبفعلقويتالتيالارستقراطيةالغطرسةتلكمنإلأقصره

)4(.بالعامةالاختلاطيتجنبوحتى،المألوفخلافوذلك

،لاعتباراتالمهديحكممنذالأولالعبالصيالعصرفيالعادةهذهألغيتوقد

نفسها.للاعتباراتالخطبةأسلوبوتغير)3(،المأمونعهدفيأخرىولاعتبارات

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

.مرةلأولالمنبرعلىمعاويةلجلوسا!ميلالمثمهدحولهـ5/15نفسهالمصدرفيوردبماوقارنر61/4الأغافي

.أو014/السابقبالمصدرقارن

(.الصلتبنالحكمعماربنإسماعيلنجهامدحقصدةفيذلك)ورد،

المدحمنهيلقىالذيالمكانالمنبروجعل.عظيئأمرأالمنابرركوبولا-واعبر.6،و/:الأكاني

:فيقولحاكمايمتدح4وصديوانهالأعجمزيادإنحتىوالاطراء

المتحزجائمصطفيالئبيئتعذبالقىالمابزضيذمنخيرتا

)زين:بقولهممكةمناميامتدحكماأهـ154/:الأغافيانظر.الخرجبناللهعبديمتدحقلاد)قال8

الأوروبية.الطبعة)46(رقم652صالهذليينديوان(.بخطبتهيسثفعانابر

،3+ححمحماتارن.المقصورةعنالمزيدألمعرفة،جويهديطبعة07ص2القم.التارلخ:الطبري

13.ول،3ء3024-202.!!=و!ه!5-4911،7.!"

إلغاءيرىلاخلدونابنانويظهر2،لم-و2لم2ص،!ا!،أول.3كا!ل!وكه2/8التاريخ:اليعقوب

إلىترجعللتبرلرقابلآأمرأكوكاحيثمنالأمويةالدعةهذهيعتبرولكنهالباصى،العصرفيالمقصورات

اللبنافي.الكنابدارطبة4لم6صالمقدمة.عادهفياللهصةي!ميها)نهحقاتعلدة،الخلافةاتازات
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يمجدوأن،المأجورينالخطباءعنوممثلوهاالدولةولاةيتميزأنويجب

رفيعة،منزلةمنحتهمنفسهاوالخطبة،المباركالجمعةيومالناسأمامالحاكم

وهذا،الناسرؤوسعلىللتباهيالمناسبةتركفييرغبوالمذلكومع

علىعقليأعرضوأناأشيبلاكيف":بقولهالمبكرمشيبهيعللالملكعبد

")1(.جمعةكلالناس

كونهممعيتفقالأقلعكظاهرآولوتأثيرآلمجيرزواأنحاولواوهكذا

الخطبةشعيرةفيمتنوعةتغييراتأدخلواالأمويينمنالأولوالجيلحكاما،

"فيالقديمةملامحهامنلتجريدهامعينأمسلكأذلكفيوسلكواومراحلها،

خطبهفيالحكومةممئليرتفعحتىدرجتينالمنبرفيمعاويةفزاد"،الشورىأيام

)2(.الشورىعهودفيالمعتادالمكانعن

)1(أيضاالحديدمنوصنعت)3(،مكانكلفيالجميلةالمنابروركبت

)1(

)2(

)3(

هذهوقال،الجامعةالماجدمنالمقاصيرونزع:المأمونخلافةعنالكلامعداليحقوبماتاريخفي)جاء+

(.معاويةاحدثهاسنة

1.238/الفريدالعقد:ربهعدوابنألملمصالأشراتأناب:البلاذركط

شيبي:تال.المزفينأميرياالثعليكعجل:!روانبنالملكلبدقيلالفريد:الحقدفي)جاء+

(.اللحنوتوقعانمابر،ارتقاء

.0891بيروتدارطبعة2(هـ3)2/الارلخ:اليعقوي

"(.أصفلهمنمراقضفيهزادثم5:اليحقربتاريخ)فيه

هـاأ32عنةاأحداث1631/وهـ،و3سنة،أحداث6:وأ/الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو

،3ءمما"!(.693."بيكرذلكالىأشاركا)حديد(لا)تجديد(الصوابأ

فيكانالذيالمنبرونزع،وتسعينأربعسنةفيالجديدافيهـونصب:6وأ/الزاهرةال!نجومفي)جاء+

ذلكويؤكدبيكر،إليهذهبماصحةترىأنتفهافي".جعلهكانالعاصبنعمروانوذكرالمسجد

اونصبول،ل!،7!ه،3ءدال!:بتهذيب56صالقضاةوكتابالولاةكتابفيالكنديعمرأبوأوردهما

الحديد.منبر!لي!كذا،الجامعفيالجديدانمبر

فيالمنابرباتخاذأمرمروانبنالملكعبد)نثم1/613:5الزاهرةالنجوممنالثانيالموطنفيوجاء

الملكوعبد"القبةجانبإلىالممىعلىيخطبونمصرولاةكانوانامنبرذلكتبليكنولمالجرامع

مصر.اميرنصيربنمودسبنمروانابنهوهذا
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فخم،شكلفيللخطبةيظهرونعندماأكبروزنآوولاتهالخليفةتعطيلكي

نأحتى)2(بساطةأشكالهاأكثرفيالأولم!العهودفيتؤخذالأشياءوكانت

هذاكان"وربماالفسطاطفيالعاصبنعمراتخذهمنبرآحطمالخطاببنعمر

)3(.بعد"فيماستأتيالتيالنزعاتعلىللاعزاضجدليآتلفيقآ

شرعالأمويالعهدوفي،الصلاةبعدأضلآتفقىالعيدخطبةوكانت

قبليتفرقونالمصقينأنذلكفيوحجتهم،الصلاةقبلإلقائهافيالخلفاء

لهم)4(.يقالأنيرادماسماعهم

يكنلمالمنبرعلالخطبةؤلئهأوالحاكمألقىإذاأنهللحكومةبداولعله

الأسبابولهذهنفسها،للشعيرةالمساويبالقدرلسماعهايحضرمنهنالك

شعيرةفيتغييرآيعنيوهذاجالسأواحدةخطبةإلقاءفيالخليفةشرعالوجيهة

التقيئالجمهورحفيظةأثارهذاأن)5(.ويبدوالمؤرخونذلكيؤكدكماالخطبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.أ!48/حجرابنحجر.منمنابريتخذواأنالصحابةعلىفيهحرمالييإلىينبحديثئمةهذاعلىورذأ

.331صللحريريالغؤاصدرةانظر.الكوفةفيعلياتخذهالذي-الدائي-الأصليافيحول

التيفيالمنابربهدمالعباسيالخيفةالمهديهـامر116صنةوفي6.لمأ/الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو

القمالاريخ:الطبريانظر.الأولىالاسلامأيامفيعيهكانتماإلىوردهاالأمويالعهدفيبنيت

خويه.ديطبعة486صالثالث

بنعمرو"وكانبمصر:العاصبنعمروجامعبناءعنالكلامعد6لمأ/المحاسنأبو)ذكر+

بحكأماةويفولكرهفيعليهيحزمعهاللهرضيالخطاببنعمرإليهفكبمنبرأاتخذقدالعاص

:وو2/نفطالكتابمن161سنةأحداثوفيعمروافكره!عقبيكعلىوالمسلمونقائماتقومأن

6(.!اللهر!ولفبرمقدارعلىوصعرهاالمنابروققرالجوامعفيالتيالمقاصيربزكالمهديأمر)ثم

بنمروانأنويخه(اليدينفيالقراءةباب،اليدين)أبوابجامعهفيالزمذيرواهخبرمعيتفقوهذا

ام!ولزحم!آ-اأول3ف!اهب:تارن2223/التارلخ:اليعقولىالتغيير.هذاأحدثمنأؤلالحكم

المزيدالمؤرخلروقد.ذلكأحدثمنأولمعاويةأنفيهوجاء491صمماعي-مم!!طبعة!دل!ل!ولعةثهي

الخطبة.فيعليذميحضروالالكيالصلاةبعدالماجديتركرنالناسبأنالتغييرذلكللعلويين

فيالمصليإلىالمنابروأخرجالمسجدفيالمقصورةمعاهـلةعملالثةهذه"وفياليعقويما:)يقول،

..01(عليلمنيحعوالئلاانصرفواصلواإذاالناسأنوذلك،الصلاةقبلالخطةوخطب،اليدين

مبكر".زمنإلىذلكرجعأوتد421؟/:حجرابنكذلكانظرهـ252/التاريخاليعقوبما:
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ووجدوا)1(،لمساندتهمحكوميفقيهعكالعثورمنلابذفكان،بالستةالمؤمن

مصدربأنهعليهيثنىالذيالفقيههـ(أ12)تخيوةبنرجاءفيذلك

منالعديدبلاطفيالعلميةالمسائلفيمسثارآيقذكانوالذي،موثوق

والذي-الراشدالخليفةعفانبنعثمانأنحيوةابنفأكد)2(،الأمويينالحكام

نأاعتاد-تمامامعروفهوكماالحاكمةةالأسوجودشرعيةعليهتتوقف

كما)3(،جالسأالثانيةالخطبةيلقيكانأنهإلأالأولم!،الخطبةأثناءيقف

أيضأ.جالساخطبعلئآبانالدوائرهذهأخبرت

الثالثالقرنفيفعلاطمستالروايةهذهأننلاحظأنالممتعلمن!مانه

العربللحكامالمستقلالموقفعنبجرأةوتخلتالسنةانتصرتحيث

تفسيرآإلأيقدملمالجاحظإنحتىالفهمعلىيشقموقفوهو،الأقدمين

المختلقاتتلكالمدىبعيدةكانتوكم)4(،"الروايةلهذهإيعنيللغايةساذجا

بها،يطالبونالتيالميزاتتلكأجلمنالأمويوناثارهاالتي""الموضوعات

)1(

)2(

)ر(

)4(

صفين،ابخدبهاوصف،الجمعةبهاوصلى،كثرةقماالمدينةأهلبينالوليداوقماليعقويما)يقرله

،(.المدينةاهلوتوعدقاعدآ،وخطبرداء،غيرفيوتلنسوةدراعةفيوصلى

فيجديدم!جدبناءفيهذالرجاءيعزىكبيرأدورآأنبالملاحظةوالجدير.++ك!اعأول34.؟!ل!"."وفي

ولحث.4كة4أ"4حأ+ح،ا".هتقارن،7!"2ا."،اللا8ر.مكةإلىالحجلمغجعلوالذيالمقدسبيت

.81لمصالابقالمصدرقارن.بهفأخذواهذالهمروىجوةبنرجاءان.!ع1113.كا!ل!.70وفي

الزجمة(.آخرفيالكلامهذاعلىتعيقا)انظر.

اخزعالذيهررجاءفليى.ذكرماخلاتالأمرانوفي2(.3،/1)الزاهرةالجوم:المحاسنأبر

اياموى.التط!قلدعموضعهغيرهبأنأخبرنف!هرجاءولكن.الحديثهذا

؟يصنعونأهكذا:معهوهوجوةبنلرجاءفقلت:مجصبنإسحاققال:المذكورالمرضعفي)جاءه

كلمأنهذؤيببنتجمةاخبرفي:قال!تكلمهألا:فقلتقال؟جراوهلممعاوبةصغهكذا:قال

رجاء:قال؟قائماإلأخطبماوالله:فقلتقال؟عثانخطبهكذا:وقالالقعوديزكفلمالملكعد

.(.بهفاخذاضىءلهمزيىقي

ويروى"،النكاحخطةقاعدأبقولهأيريد:هارونعبدالسلامتحقيق1(8/(والتيينالان:الجاحظ

أبدا.جلوسآتلقيتكنلمالخطةانعديبنالهثمعننا

!انهعليأرايتلقدوالله5:قالالأعور،الحارثعننخفأبووروى:والينالانفي)جاء،

تكنلم:عديبنالهيثموقال.الكاحخطةقاعدآ.:بقولهيريدكصمالم،ومحاربآكقائيمقاعدألج!

الكاح(.خطةفيالأقعوداتخطبالخطاء
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ذلكيستنتجكماأيضا،بالنبيبلفقطبعثمانيستشهدوالمأنهمعلىدليلوهي

يخطبكاناللهرسولأنحذثكم!من:الصحابيشمزةبنجابرقولمن

ا!اذيب.لتلكالمعادونالقولهذاإلم!دفعهوقد)1(،أكذبفقدقاعدأ

)4(

شقأمرآالبسيطةالشرعيةالتفاصيللهذهفقهيدعيمعلىالعثوركانإذا

منالجماعاتبينالحديثيةالسلطةببسطيتعلقفيمانشاطهاف!ن،الحكومةعلى

عظيمة.ضرورةكانالحاكمةللأصةوخدمةالسياسيةالأغراضأجل

الأغراضلهذهالمختلفةالأحاديثمنالأعظمالجزءأنالمحتملومن

العظيمالقائد،المهلبأنويروى.رسميةومبادرةرسميلتأثيرنتيجةكان

يبعثحتىالأحاديثبوضعمتهماكان-الخوارجعلىشلطالذيالسوط-

.!7المتمردينأولئكضدالشجاعةجنودهنفوسفي

بأتهمينعتونممنالعديدالكبارالأمويةالأصةموظفيبينمنوكان

هـ(،أ2،)تالحضرميالوليدبنحفصبذكرولنكتفيمحذثون،

هـ()2(.أ24)تخالدبنالرحمنوعبد

التيالحكومةعنسعدبنالليثالمولىنشرهاالتيالأحاديثبينومن

،السائدةالسياسيةالنزاعاتلمصلحةكانتكثيرةأحاديثذلكبعدجاءت

تائمائم.الخطةباب،الجمعة)كتابداودأبو)1(

(.الخطتينبينالقعدةفيال!كوتباب،الجمعة)كتاب)النائي،

.601صالأثرافأناب:اللاذرى2123/الكاملالمبرد:-،7

تعليقاتنا(.فيالنقطةهذهعلىردنا)راجعه

2.و11/و2لم17/الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو)2(

تعليقاتنا(.فيالنقطةهذهعلىرذنا)راجعه
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الأمويين.حكومةلدىمهماموظفآسنينلبضعالرحمنعبدظلهذاوبسبب

هذهفييطلعلمولعله،معهمتساهلالصارمالنقديالمنهجذووالنسائي

فيها.عاشالتيالأحوالأوالظروفعلىكثبعنالحالة

قولوهو،الحقيقةهذهعكالضوءيلقيهـ(أ15)تعونلابنقولوثمة

فيتوفيولعله،وفاتهتاريخيعرفالمحوشببنبشهريتعلقمقصودغيرساذج

)1(.حكوميآمنصبآلقبولهالروايةمقبولغيريعدالذيهـ(،112أو89سنة

بواسطةشزتتقدالمحذدةالنزعةذاتالأحاديثأنعنتفصحالرؤيةوهذه

البخارئإنحتى)2(،الظاهرةلهذهالصحيحالفهمغاببعدوفيما.رسميةمبادرة

3(.مجهولاشخصيتهمنالسمئالجانبأصبححيثهذاشهرآبتوثيقهصزح

بشكلفيحكمونالزمنذلكملابساتإلىأقربهمالذينالناسأما

بنشهربعدعقودبضعةإلأيعشلمالذيعونابنأولئكومنمغاير،

وظائففينصبواالذينالفقهاءأنعلالبرهانلديهكانوربما،حوشب

منهمذلككانأومحدد،اتجاهإلىتنزعأحاديثلنشراستخدمواحكومية

القائم.النظامفيمصلحتهمبسببخارجيضغطدونإرادتهمبمحض

منبالرغمبلغتناالتيالأحاديثبينهاومن-الأمويةالأحاديثأنوحقيقة

ممااكبرعددفيتوجدلمأنهاعلىدليلآليستماماتقحؤرقايمكنلا-متحيزةكونها

صنعفيفقطيكمنلمالحديثمجالفيوالتحيز،المتعددةجوامعنافيوجدت

الناء(علىالتسليمفيجاءماباب،الاستثذان)ابوابالزمذى)1(

تعيقاتنا(.)راجعه

هـ.أ2و2سنةبولاقطبعة(61)2/الترمذي.لثقةأهلاحوشببنشهرحنبلبنأحمديعتبرلم)2(

تعليقنا(.انظر.حوشببنلثهرأحمدالإمامتوثيقعنروىلمامخالفكلام)هذا،

منالتاليةوالصفحاتالأجزاءالابقالمصدرراجع.كثيرةاحاديثفيالحديثمقبولشهرأونجد)3(

و-021-244-026-61.7،2-هـهـ-لم-211/وج327-152/هـ:خأ2و2بولاقطبحة
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.الموجودةالحزبيةالمجادلاتطمسفيأيضادورلهكانبل،جديدةأحاديث

هنالكأنشكمنوليس،الأمويالمعسكرفيكذلكأمثلةوجدناهذاوبسبب

أخباروهي،الأمويينلصالحالحاكمةللسلالةالمتحتزةالأحاديثمنكبيرأعددأ

النبي.صحابةأحدوهو،شأنهمنوالرفعالأسرةلمؤس!عيمدحفيهاجاء

عاضدتالتيوالأسزالأشخاصقامتدحتأحاديثعنفضلاهذا

الولاء.موضوعاتمنالأحاديثتلكججقتوقدالأموكت،الحكتم

الأحاديثعليهمبيتتالذينالأشخاصمعبعدفيمانف!االحالىكانكما

ودعتمتأكيذبأناقتنعناإذاحاليإلهوعك.المعارضةالأحزابترويهاالتي

تلكاختفاءصسنفهمفإنناالعباسيالحكمتحتاستمزالأحاديثدراسة

أفواهمنأصتهمإلذومندولتهمومؤسشالأمويينتمخدالتيالأحاديث

صحيحة.بطريقةتثبتلمأوتحفظلمأحاديثوهي)1(،المحدثين

الأحاديثتلكطبيعةهيمالنايوضحلعلهواحدآحديثأمثلاولنعرض

أحدمكانةتمجياظاهرهوكماالحديثهذامنوالغرض،للأمويينالمنحازة

ممقوتآكانالذي"الحجاج"خليفةالقسريخالدوهو،الأمويةالدولةرجال

إلأاحرازهايمكنلاكهذهمكانةأنالعربعادةوفي.الحقيقيينالمؤمنينمن

الحديثهذافيفجاء،بالنبيوثيقةصلةعلىكانواهذاخالدأسلافأنبإثبات

ثقيف،منرجلمعأسلم)2(يعتقد"كماخالدجد"وهوكرزبنأسد:أن

.43:61فيلأغاا(1)

لاالأمويينلتمجيدالموضوعةالأحاديثاختفاءإلىإشارةهنالكليتالأغانيمنالموضعهذا)في8

ثاعنهماللهرضيالباسبنالهوعدالزبيربنعبداللهأنهالكماكلولكن،قريبمنولابيدمن

عنروايةلهتعرفلمعنهال!هرضيالزبيربناللهعبدإنثمبخير،ذكراهكهاللهرضيمعاويةنسأتاهما

تحقيقهو؟و/!الاسيحابفيالبرعبدابنقال.أميةلبيالمعارضونيستغلهاحتى-!هالبي

(.القارئعلىنفمهتسهيرجولدمنتلي!الأذلكوما.ا!النبيعنروايةلهأحفظلاا:االبجاوي

.هـأ)صهذاكتابنامنالأولالجزءفيوردب!اقارن)2(
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:فقال؟النبعةهذهكلأينمنأسديا:النبيفسألهقوسآ،للنبيفأهدى

لهم؟أملناالجبلاللهرسوليا:الثقفيفقال.بالسراةبجبلناتنبتاللهيارسول

ادغاللهرسولياأسد:فقالعبقر)1(.قسرسميوبهقسر،جبلالجبلبل:فقال

والكلماتكرز)2(.بنأسدعقبفيدينكونصرنصركاجعلاللهئم:فقال.لي

الحديث.وضعشكبلاتوضحالأخيرة

بززتالأتقياءالمسلمينضدوتصرفاتهللعلويينومعاداتهخالدفأعمال

أيامفيتختفيأنمنالقصصلهذهلابدفكان،الإسلامدعمأجلمنبأنها

ابن!ذكرىتمجيدلمنعوسعهافيماالرسميةالسلطاتعملتكما،العباسيين

بأنالخليفةباسمالطرقاتفييناديمناديآأرسلأنهالمأمونعنفنسمعهند"

)3(.بخير"سفيانأبببنمعاويةذكرممنالذمة)برئت

تشريففيساهمتالتيالأحاديثأنالأولىللوهلةذلكمننستنتجقد

ولعلها-المأمونحكممنمتأخرةفترةحتىالناسبينتدورتزاللامعاوية

الثالثالقرنفيزالوامادمشقأهلأننرىلاحينفي-التقيةبالمراجعتتصل

عنينتمأسلوبفيهـ(3هر)تالنسائيمنالأحاديثهذهيطلبونالهجري

شديد)4(.صاصرارإلحاح

تلكلاستئصالمورسرسميآضغطآثمةأننستتجالأخرىوللوهلة

بمصر.الخانجيمكتة.هارونجداللامتحميئ؟1-6158الاشقاقدريد:ابن)1(

...(.كرزبنأ!دبنيزيدبناللهعبدبنخالد:رجالهمومن.قسر...بنر:بجيلةومن:الاشتقاقفي)جاء!ه

صادر.دارطبةر4،4/البلدانمعجم:ياقوتا،اللهعبدبنخالدأنجارأ1/45والأغافي)2(

.112سنةأحداث!كاأ2/الزاهرةالنجوم:المحاسنابوب:قارنع.+!34أ+.،3.كا!كل!037.ع)3(

كابسللةالحميد.عبدالدينمحصطبة(ر56)2/مروجهفيالم!عوديرواهنفط)والخبر+

جزئين.فيوتقعالتحرير

)نا(ذكرهـ522/البدانمعجم:ياقوت)4(

يرضىلامعاوية:فقالمعاويةفضائلعنبدمثق()النسائيالرحمنعدأبووسنل:ياتوتفي)جاء8

برأص(رأسأ
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فيالواردةالأحاديثذكرفييطيلأن)1(مثلاالبخارييستطعولم،الأحاديث

فيوجدمنهاالعديدأنفيشكهنالكليسأنهمنبالرغممعاويةمناقب

الميلفيهايظهرالتيالأمورمنوغيىهاالأحاديثهذهولكن،الأمويةالفزة

رسميأ.وازيلتقمعتللأمويين

أهليةعدتمللناسلتحينأعذتالأحاديثمنكبيرغذ؟نمثزالمقابلوفي

للأمويينالمضادةالأحاديثهذهمنمجموعةوأحسن.الحاكمةالأسرةتلك

متبعآنفسهالخليفةمنبأمرهـ(284)تالمعتضدالخليفةزمناخترعت

مشروعآ.أمرأمعاويةلعنيجعلحتىالذكرالسابقةالمأمونتدابير

)5(

القرنخلالالموضوعةالمتخئزةالأحاديثمصادزمف!فيماذكرنالقد

الأسلوبعلالتعزففيسنستمرالتاليعرضناخلالومنل!سلامالأول

النفسبعلمالمشتغلينتهمالتيالمباحثومن.الدينيةالمصادربهنمتالذي

وتحليلهاالمكذوبةالأحاديثهذهخلقتالتيالنفسيةالدوافععنالتخث

ناحيةمنيبررهامالهاوسائلأخهاعلىالأتقياءعقولفيمقبولةجعلتهاوكيف

)2(.ووجيهكافيرأيهمفيهومالسببوجدتوأنها،أخلاقية

الظاهرةلهذهيقذمهأنللمرءيمكنوالذيتأييدآا!ئروالتفسير

هونبوقيبدليلالقصد!معالنهايةفييتفق9جديدمذهبدعتمانافتراض

لذلكالرفيعةالدينيةالتبريراتعنللتعبيرجتدةأنهايعتقدالتي)3(الصورة

يسيرأ.شينأالأمحاهـلةذكرفييوردلموالبخاري(.محاولةذكرباب،المناقب)كتابالبخاري)1(

أط.4حح،ممل!38."ء33!!.!"ا"123.":قارن.يقالكااالنةالنمرة)2(

.77ص(1)ه)و**،ول،لم"،فيبالموضوعصلةذاتملاحظاتمنهرخرونهسوكأوردهب!اقارن)ر(

17ء"د3س!3أ4ح5ح3ء؟7.03أ"86.00-771?ع1،4أ،".202
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)1(.الوسيلةتبررفالغاية،المذهب

الحديثنفادأقوالبعضفقراءةشرآ،الأمريجعلوالمالأتقياءوالمسلمون

هوالصالحينأحاديثرفضأنبيسرتوضحأنفسهمالحديثرواةأوالأوائل

عن،هـبالصرة212)تالحديثعلماءأحد،النبيلفعاصمالسائد.الرأي

منأكثرشيءفييكذبالصالخرأيت"ما:بصراحةيقولسنة(تسعين

القطانسعيدبنيحيىوهومعاصريهأحاقالهنفسه)2(.والقول!الحديث

أفذاذعلغالبآينطبقالعامةالتجربةبهذهوالاعترافهـ()3(،أو2)ت

فييكذبشرفهمعكانأنهاللهعبدبنزيادعنيقولوكيعفهذا.المحدثين

يجبالسندفياضطرابأوزيادةأقلف!نكذلكالأمركانف!ذا)4(.الحديث

فيأنفشهمالمسلمونالنقا؟يجدأنغالبآويحدثتسامحآ.أكثربشكليعاملأن

مارسواالذينأولئكوهماحترامأالرواةأكثرعدالةمنللتحفتييدعوموق!

.اكتراثدونأحاديثهمفي)5(التدليس

الاشتقاقيةالناحيةمنوالتدليس"والذلسالذلس)6(أشكالوأكثر

جوهرعلىيؤثرلاالذيذلكهوالمحدثونفيهيتساهلالذيواحد")7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ا.الموضوعاتهذها،اه!اس!8+أ،3س!"عف!6اس!4!،ل!7يه!اه،ء1،8ب:168.0قارن

،.الحديثمنكثر!ئىءفييكذبالصالحرأت"ماآباد:حيدرطبعة،،4صالكفاية:البغداديالحطب

(.النبيلعاصملاالنبيلعاصمأبو:)الصوابه

.22ص،0861تنجنجوأطبةالقرآنتاريخنرلدكه،ب:فارن48.صملمصححمقدمة

،.الوليمةفيجاءمابابالكاح،أكابالزمذي

"عحن!رلثىو2صسالينربوري:لاحظ.2هـأص،6581!ثئ!)،الآصيويةالبغالجميةجملةبتارن

النزاهة.عدم4(أ)كليع!ه"3ب:يترجمهاحبثوو/رمحمدكتابهفي3ه83+ع!حوضبرنجر،،هص

.41ورقمحطمح!338.4ل!دهألفرث،:الكذبةعنيختلفونالمدلسون.ر16صالكفاية:البداديا!ب

قال(.كاواحدولي!إذناثان!موشريكأ،كدامبنسحرالا:الكفاية)فيه

أبمابنعليخلانةأذكر1562/المعوديكذب،مرادفدئى،هـهـأص06لح!،ع3ولع"4نرانكل،

،.يرجعثمعلباينصحشمبةبنالمغيرة:طالب

دلسة".(نييكونولابخدعةأ!ركتأخذانلايبغي5:الذهبمروجفي)جاء،
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أثناءأنههـ(602)تهارونبنيزيدحذثوقد.صوابوهذا،الحديث

.سماهواحدباستثناء)1(مدثسينالحديثرواةكلكانبالكوفةإقامته

أمثالمنرجالىيذكزأنيكفيولكنقاسيآ،الحكمهذاكانوربما

الحديثفيمقبولينغذواإالذينوآخرون)2(الثوريوسفيانعيينةبنسفيان

)3(.المدلسينقوائمفي"سلوكهمفيالشكليةالمظاهرعلىحريصينتقاةوكانوا

كانما،نبوكبقوليعكالحصولأنتمامأالثافيالقرنمسلموأدركوقد

الأحاديثبينمنوأنه،المقبولةالشرعيةأجلمنشكليةمسألةببساطة

الواهية.الأحاديثمنكبيرعد؟هنالككانالصحيحة

"إن:فيهجاءالظروفتلكتمامايصفحديثآالنبيلسانعكروواوقد

فاعرضوهعنيجاءكمفما،قبليمنالأنبياءكثرتكمابعديستكثرالأحاديث

)5(.!أقلهلمأوقلتهعني)4(،فهو،اللهكتابوافقفما،اللهكتابعلى

يكنلممالقولالفعليالتوثيقأكثزبوضوحنذكرأنالصعبمنولعل

باسموتعاليماقوالىتزؤىأنالجائزمنوأنه.الدينيةصحتهبلالمهمالثيءهو

أبدآ.بهاتفهلموهوالنبي

منقيل،ما:وهيالنبيعنتزؤىعاميماقاعد؟فيالمبدأهذاخجلوقد

السابقة.الصفحة،الكفاية:الخطيب)1(

هـ26.صالمقدمة:خلدونابنلليوطي(،الراويتدريب)معء1،023/التقريب:النووي)2(

فيالتدليىعنامئلة،26.المقدمة:خلدونابنب:قارن1/703الزاهرةالنجوم:المحاسنأبر)3(

عيبأا.فيهيجدثمعبدآيثترييخمنجاءمابابالبيرع،،كتاب:الترمذي

فيه:جاءحديث(الموتالمريضتمنيبابال!،)كتابالجاريفيوردفقددائماهكذاليىهذاخى)4(

لم.2الزخرف،23النحل2،4الأعراف:للاياتمناقضومذا،الجنةعملهاحدأيدخللن"

(الكلامهذاعلىتمليقنا)انظر،

المحمديالفقهأصول:شاخت،أتارن.هاروناللامعدطبة2)2/والتيناليان:الجاحظ)3(

،25(.45؟هـ2،صفحات
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لتجربةحقائقأنهاعلىصيغتالتيالمبادئفهذه))("قلتهفأناحسنقول

كما،الحديثتكوينفيوعىبغيرأوبوعيأعانت،فقطالمتأخرةالعقودبعض

بالنبي.المختققةصلتهفيالحديمثروختق!ر

تظهرالمجالهذافيأنفسهمالمسلمونبههاسمحالتيالممكناتوهذه

بغيرالتساهلهذاسزعنيخبرونوكأنهمالرواةفيهيبدوحديثفيواضحة

كلابباستثناءالكلابكلبقتل)2(للبخاريروايةفيالنبييأمر:منهموعي

أيضا،الزرعكلابيستثنيهريرةأبابأنعمرابنقيخبز،الرعيوكلابالصيد

فيمصلحةلهكانتهريرةأباأنأيزرعآ"هريرةلأبي"إن:ذلكفيفيقول

علامةعمرابنمنالملاحظةوهذه.القتلمنالزرعكلابباستثناءالأمررواية

)3(.الحديثتكؤنمنجدأمبكرةمرحلةفيحتىالرواةعدالةفيالشكعل

أكثزكانالظاهرةلهذهالموضوعيبالجانبالمؤزخاهتماتمفإن،ذلكومع

هذهخلفتهاالتيبالآثاراهتمامهمنوأكثزالشخمتئ،بالجانباهتمامهمن

دمارشادها.بتعليمهاانشغلواالتيالدوائرعلىالموضوعات

حذفياستقبقت،محمدأقوالأنهاعلىقذقتالتيالتعاليمأنويبدو

عنهاالبحثيستلزمالتي)4("أهليتها"مصادرهامنالتحفتيدونذاتها،

(.عارضهمنعلىوالعليظاللهرسولحديثتعظيمباب،)المقدمةماجهابن)1(

هذا(.علتعليقنا)انظره

اتتاءباب،والمزارعةالحرثوكتابصيد،بكلبلي!كلبآاقتنىمنبابالميد،)كتابالجاري)2(

كلبأ(.أمسكمنبابالصيد،)كتابالزمذى(للحرثالكلب

ماشيةاكلباوصيدكلبالأالكلاببقتلأمر!اللهرسول)أنعمر:ابنعنالزمذي)روى!!

(.زرعلههريرةاباإن:فقال.زرعكلبأو:يقولهريرةأبا)ن:تال

كتابهفيشبرنجروبصفه،مبكرةفزةفذهريرةأبعدالةفيالطحنعلىدليلأتعدأنيجبالبارةوهذه)3(

االظاهريهـالمذهبكانجافيبالتفصيلمذكورةهذاعلىالبراهين.المحتالبالتتىأك!*اا111،أمحمد

أ؟م!.3.+س!،أ."9-78

توثقمنمستثناةمكتربةوثائقأنهاعلىبهاالمسثهدالنبيرسائلكانتإذامااكافالممكنمنليى)4(
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فيتصديقهموصعةالتاساهتماموعدلم.للنبيشفهيةتعاليمكونهالإثبات

التيالحديثبمسائلتتعلقظاهرؤفييبدوانالدوائر،تلكوفيالأيامتلك

بالبتنة.الاستشهادبهابدأالتيالسهولةتميزآأكثربشكلتبين

أحاديثاختلاقإلىاتلجوءيكنلممحددةفقهيةقواعدتثبيتأجلومن

عنتعبيرانهايفتزض!مدؤنيماوثائقاختلاقيإلىذلكتعذىبل،فحسبشفهية

في.أماالوقتذلكفيالثقةمننوعأالوثائقتلكأوجذتوقد،النبيرغبات

عنتتحدثفلاأصلها،عنالسؤالفيأحايقكرلممانسخيماوجودحالة

لناتوضخهتزييفهمفيالأخراءالوثائقمزيفوتجاسرمدىأئد!الى.توثيقها

بن!إبراهيمالأخيرقبلالأموئالخليفيمازمنفيآنهفيهاجاءالتيالقضة

عرببينل!صلاحعنهبحثواحل!مننسخةالناسمنجماعةصنعالوليد!

فيابرمتالوثيقةهذهأنزعموقد،الشقاقبينهمبذرلماوالجنوبالشمال

أيامملكيكربمنتبعزمنفيربيعةوعرباليمنيينبينمقدستحالفمناسبة

آخرسلالةمنينحدركولبرجلعليهبالمحافظةطالبوقد.الأولىالجاهلية

فيالوثوقصعبآيكنولم)1(،كاملآالحلفهذانصئ!وقذم،م!تقلجمتريأمير

)1(

)قارنأكعلاااوأمحمدكتابهانظر:مقنعةبحججصحتهاعدمفيزعمهمويروليامدعموقدألفاظها.

..17(3+ءك!أمما4،دلافلهازونولع،أمحط!!07بكتابلآنا

منالأولالجزءفيذكرناهاالتيللممائلبالشةالمهمومن.ر32الطوالا،خبار:الدينورييخفةابو

المتحالفونيمزج:التاليةبالطريقةتتمهذهالجث!وئيقةتصديقان226-227وهـ6صالكتابهذا

يرميهاصرةفيوتوضعأظافرهمويقطحرننواصيمويجزونلربونه،ئمالخمرعليهويصبوندمهم

.؟ووصالابقالمصدرالجر.فيالملك

حمير،ملكالمباحبنأبرهةولدمن،إبراهيمبنعرإلىكتبالكرمافيإنثم:الطواللأخبارافي)جاء+

فيبينهمكانالذيوريعةاليمنحلفبنخةإليهيوتجهأنيأله؟الكوفةموطآوكان،ملوكهمآخروكان

وعظماءاليمنأشرافإليهبهفأرسلناكقهإلىريعةيشدعيأنبذلكارادلىانما،ويجذدهليحييه،الجاهية

عليهاحتلفماهذا،المنعمالماجد،الأعظمالعلياللهبسم:النسخةوكانت،الحلفنسخةعليموقرأ،ربيعة

عند،دماهمعليه.خلطوا..والإخاء.والأواصروالؤاءالواءعلىاحتلفرا،الأخوانورليعةق!اناس
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حدثوقد.الاختلاقبذلكانطبعواأناسبينحداثةالمتداولةالوثائقأكثر

فظهرت،ثابتةتكونأنيجبكانوالصغيرةالكبيرةالماشيةزكاةقيمةأنمثلآ

النصوصأخذملائمايكنلمولكن،بالمسألةمتعققةمختلفةأحاديثالوجودإلى

المتحمسين،للرواةالشفهيةالأحاديثمن-حاسمادورآلعبتالتي-

ومالالزكاةقيمةحولمكتوبةبتعاليمالأولمطالعهودفيأحدهمفاستشهد

تلكومحتويات)1(؟العرببلادأرجاءكلفيلولاتهالنبىقزرهاالتيالفدية

أنهاإلأ.شفهيآروايتهمعنداعتبارهمفيالمحاثونأخذهاالتيهيالوثائق

تغزض!،أنيجبكاننفسهاوالوثائق،الحديثيالضبطناحيةمنكافيةليست

منحاولبوثيقةالخطاببنعمرآلاشتهروقد،مصنوعةأنهاكئيرآويبدو

فصنع،الأوائلالخلفاءحديثحكمهفييئبعأنالعزيزعبدبنعمرخلالها

)2(.موثقةنسخةإنهاالزهرفيشهابابنيقول،نسخةلنفسه

مولم!هـ(102سنةوتوفي!121سنة)ولدأسامةبنحمادوهذا

)1(

)2(

ذلكفجمغ،أظفارهمأناملهمعنوقتمأضحارهم،نواصيهممنجر،وسقاهمبخمرخلطها،أرضاهمملك

..الخ(..الدهر.آخربحرقعرجوتفيماء،غمرتحتودفنهصزةفي

بنعمروكتابفيالديةقيمةوحددت.؟وصالخراجكابفيمذكورةجلبنمعاذعندالزكاةقيمة

(.المعقولذكر،العقول)كتابالمرطاانظر.حزم

ويخه(151باب،الدعوات)كتابالترمذيمثلا:انظر،شهرةأقلأحاديثفيلليأخرىمكاتباتوهنالك

بينهـماسعدابنوشحدثبكر.لأل!ودعاءصيغةالبيفيهاكتبصحيفةالعاصبنعمروبناللهعديظهر

ذلك"ذكر.لهمجتالذينأولئكأشيركدأيامهفيضظتبكروأد!للنيصحفعن"والاكالافيالقرن

عرضواضميرةأبووأحفاد،،ر28/سعدابنأ،49رقم،،62صوللى!3بحجلةالمثررةمفالتهفيشبرنجر

.1/1781الطبريانظر،المهديالخلعة-علىجدهمإلىالنبي-منحهاعتقصحيفة

(.السانمةزكاةفيباب،الزكاة)كابداودابو

وهيالمدقةفيكتبماالذي!اللهرسولكابنخةهذه:قالشهابابنعنداود:ابوسنن)في+

وهيوجههاعلىفوعيهاعمربنال!هعبدبنسالمأقرأيخها:شهابابنقال.الخطاببنعمراسعند

العزيز(.عبدبنعمراتخالتي
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النبيبختموثيقةأخرج)1(للأحاديثغزيرأكاتبأوكان-بالكوفةلقريش

ثمامةصزحوقدأنس،بناللهعبدبنثمامةمنريببلاعليهاحصلإنهقيل

بدأعندماالنبيباسمأنسإلم!أبوبكرأرسلهأصينحكمالوثيقةهذهبأن

لهامفدوقدالزكاةضروببكلتتعفقتعرفةوهي،الزكاةلجمعرحلته

المسلمينعلىلمجزاللهرسولفرضهاالتيالضدقةفريضة"هذه:التاليةبالتوطئة

وجههاعلالمسلمينمنشئلهافمنلمج!ح،نبيهبهاوجلعزاللهأمرالتي

)2(.الخ"....يعطهفلافوقهاشئلومنفليعطها

نأ"زعم:قولهمنيبدوكماالوثيقةهذهلثرعيةفينف!هحما؟شكوقد

كتبها.بكرأباأنثمامةادعى."وقد..بكر.أبا

استعملتوقدأ)3(،الكذب"كنية:العربعلماءيقولكما""زغمولفظة

زعم!:الإسنادأؤليعني!الحديثيةالجملأولفيعادقيبشكلاللفظةهذه

وأ)4(،ماحدإلم!فيهمث!كوكأمر)ب(من)1(سماعأنبافتراض)ب(،أن)أ(

)1(

)2(

)3(

)4(

بمصر.وهبةمكتبةثرعمرمحمدعليبتحقيق1351/الحفاظطبقات:السيوطى

هاتينب!صبعيكتبت:يقولأسامةأبا"سمعت:أبانبنعمربنال!هعبدقال:الحفاظطقاتفي)جاء+

"(.حديثألفمائة

وللى،!3هـأ؟للا،3.043،0.6"1لمشبرنجر،%:قارن(الائمةزكاةفيباب،الزكاة)كتابداودأبو

الاشر،.ملاحظةانظرالأخرىالمقاطععنهـ.7صالعلمتقمد:البغداديالخطيبأ

لأنى،كتبمابكرأباأنزعمكابأأتىبناللهعدبنئمامةمنأخذت:قالحمادثناداود:أب!في)جاء8

(!اللهرسرلخاتموعليه

سعاد.بانت:بقصيدةقارنزعمواا.الكذبوكنيةكنيةثيءلكل":ر226/الجوانحياة:الدميري

لم.6صجويديطبعة

زهير:لنكعبقول)يعني!ه

الغوذأثوابهاتلؤنكمازعمتالذيالعهدعلىتدوموما

الغرابيلالماءتمككاإلأزعمتاتذيبالودتمكولا

ازعم:4603/يافوت".اللهرصولعنهـيزعم(:الحجامةتنحبمتىباب،الطب)كتابداودأبو

."معاذأبعنحفانأبو
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ويقول)1(،تمامآبصحتهاراويهايؤمنلاالتيالأخبارلروايةتستعملأنها

)2(."صلواتخمسعليناأنتزعمأنكلنازعمرسولكأإنلمحمد:أعرابي

اللفظةهذهأنالفقهاء،أكثروحتى،المعاجمأصحاباللغويونويرى

استعمالشاعوقدهـاخلاص،بصدقالشيءقولأي"قال")3(:ذلكمعتعني

استشهدكما")4(،الخليل"زعم:فيقول،سيبويهعندالأخيرالمعنىهذا

ولا)5(.أجبريل"زعم:مثلالنبويالحديثمنذلكعلبأمثلةالمتأخرون

ثمامةوثيقةفيالثقةعلىيبرهنواأنحاولواالمسلمينالمفسرينبعضأنيدهشنا

.هذهالنظروجهةمن

ذكر،.طيباديةأهلبعضلي"زعم:34ر2/ياقوت)2(،رقمهاث!هـأأصالأولالجزءمئلا،)1(

يواليأنهيزعمكذابالمختار-أي-اهذاعامر:المنعمعدتحقيق2و9الطوالالأخبارفيالدينوري

ل!حءأ(04135أ+أهكاء!+ههأ43!!الةا5"ان،11/461لأغافمااانظر،دنياطالبهوو)نما،هاثمبني

أ*محا..!ثا،س!!شح.4لا"ا!17،،3.ح0،الا

ذإجاهما2،رقمباب،الزكاة)أبرابالزمذىالوضوه(فرضباب،والطهارةالملاة)كتابالدارمي)2(

(.عليكماقضيتفقدالزكاةأذيت

الأخيرةالكلماتمجموعةإلىتتميأنهاويفترض،باسمهمالناطقتحني،القوم"زعيم:الممنىهذاومن)3(

نرلدكهناقهاالتي

لا10ء4مم!س!،75!2*"اط1"،.184:فىء51"40هي!+ه.0،.1.7.407،مح3،1!ه.ي!.7لااحا3"!ولس!!3وللا+4

"ء3ا،عء330)1،."،كه.ء،5+

"..الخطابأبو"زعم:الخ4،445،ر426،و2/صيبويهكتابمثلا:)4(

درويىعدناند.بعنايةدمق)طبة040و2/:الكياتالبقاء:أبو1.45/سلمشرح:النووي)5(

عة(جماالنوافلصلاة؟لتطوعا)كابلبخاريباقارن4حءزحهته.دفىهاته.+348!..33.07.3(،5791

أخبر.زعمبانأيضاهناتصريحالإصلاميالرحوفياالخسمعأنهمحمودفزعم9ورد:حيث

شك.موضعمحمودكلامصحةأنيتضحالأخيرالمقطعفيولكنهـ3(27/)القطلافما

وبالضمالظنمعقول:بالفتحوقيل،بتقؤلباطلاعتقاد.بالقح:إالرعمالبقاء:أبماكلياتفي)جاء+

شريح:وقال.فلانزعمتالوا:كاذبآعندهموكانكلامأتالمنأنالعربعادةومن.قولبلاظن

مفعولين.الىيتعدىولهذاءباليالعلمادعاءالزعم)الأنوار(:وفي.زعمالكذبويخةيخةضيءلكل

،(.الكذبعنمجرداقالبمضيستعملوقد،للقائلينذمموضعكلفيالقرآنفيجاءوقد
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)6(

نايجبالعباسيئوالحكمالأموئالحكيمنظروجهتيبينالفرقنقؤتملكي

العباسية.الأسرةظهوربعدالسائدةوالروحالمبكرللعهدالدينيةالظروفبيننميز

سقوطبعدالدولةحكمنظامفيحدثالذيالتغيردراسةوبمكن

الجديدالنظاممحيطالتفيالجوهرىوالتغير.مختلفةنقاطمنالأمويةالدولة

الاختيار.عليهاوقعنقطيماأيمنكبيربشكلواضحآسيكون

القوميالجانبدراسةفرصةلناأتيحتالكتابهذامنالأولالجزءفي

للدولةالعربيةالقوميةالشخصيةانحسارعلىوالتعرفالسياسيةللحياة

الواجهة؟إلىالدخيلةالعناصروظهورالعبالصي)1(،الحكمبدايةمعالإسلامية

تكنلمهذاأجلومنكثيرأ،للحكومةالدينيئالجانمبقوقيأخرىجهةومن

.حالأيةعلىالعرقلةمننوعآتشكلأخيرآسادتالتيالأجنبيةالعناصرتلك

تقاليدهمنقلوا،الأخرىالعناصرمنغيرهمدون،الفرسمنوالموالي

نأفقطعليهموكان،الجديدةالدوائرإلمطالأصليةبيئتهممنالخاصةالدينية

أكثروهؤلاء،الإسلاميةالشخصيةالىالموروثالدينيشعورهميترجموا

ولم،الإسلامروحيآرفضتالتيالأصيلةالعربيةالعناصرمنلهذاملاءمة

حينفيأصولها،منللحياةأعلىواجتماعيأخلاقيمفهويملجفتيماضيهاجهيئها

عيدبنعمرعهدباستئناء-كبيرةدرجةإلىدنيويآكانالأموئالحكتمأن

قليلآ.إلأومقاصدهأسلوبهفيالدينيةالحوافزتتخللهفلم-العزيز

تأصلوقد،الدينيةالمؤسسةسمةالبدايةمنذحملفقدالعباسيالحكمأما

؟-56.أوالمقريزيو،62الطوالالأخبار:الدينوري)1(

سيار:بننمرشعرمنالطوالالأخبارفى)جاء،

دبغأضلعنسانليبذفمن
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بنيالشعراءيمدح"بينما:قالالملكعبدأنيروى.هاشمبنيأحاديثفيهذا

ف!نهم،القرآنوقراءةوبالصوم،والليلبالنهارالصلاةوكثرةبالتدينهاشم

")1(.الأجاجوالبحرالأوعر،والجبلالأبخر،بالأسدوصفناعنيزيدونلا

علىالحصولبواسطتهيمكن،مناسبأدب!اختباريؤيدهاالمقارنةوهذه

الخليفة)2(الأموكناتميكويناظر.المقبلةالصفحاتفيأمثلةبضعةإبداءفرصة

كانأنهإلأ،الزعامةقمةفييكنلمأنهمنالزغموعلدينيآ،زعيمابصفتهالعباسيئ

أيضا،الدينيةالشؤونعلىمهيفآبلفقطللدولةحاكآيكنولمدينيا،رئيسانفسه

إماما33(.نفتطيتض!تأنوتمنىكه،دينية!تيوتراطيةبصفاتنفسهفأحاط

المسلمينلجماعةالدينيةالرعامةفيالنبيبخلافةالعباسيئالخليفةوأح!ق

شارات)4(منالخلافيماوخاتمالقضيمب،وكان،الهيمنصبصاحمبوأنه

)1(

)21

)3(

)4(

نفسه.الملكعدعنصدرتقدالعبارةهذهان)ثباتجداالصعبومن1/2،6الأكافي:الأصفهافي

فيجاءكا،اممثك:لقبالملكعدبنثامعلىالفرزدقأطلقوقدهـ.5صفحةفيوردب!اقارن

بنالوليدفييادةابنويقول،ولعكلا)حولح+!أء+4ح3محطحمه،3."ا7ب:أيضاتارن.1/51ولأغافيا

.الأدبخزانةانظر،.جبهتهفوق()الملكنوريطع:)نهيزيد

.الأمويالحكمسةهوالملكأنوفيهالفصلهذامنالئافيالبحثأول04صفحةفيوردبا)يحنيه

الأغافي:فيجاءوما

يقاربهابوهحيامهأبو5مملكاإلاالناسفيمئلهوما

يستعملهيتوهو.الملكعبدبنمثخالالمخزوميإحماعلبنئامفيالفرزدقنالهوهذا

الدينمحييطبعةهـ4/أالعدشرحانظر.الكلامبفصاحةيخلالتعقيدانعلضاهدآالبلايخون

هر:يادةابنوقول.بمصر.صبيحمكتةمثرراتالحميد.عد

قوابلهبالجاحتناجيغداة5جبينهفوقالملكسراجأضاء

طبةمن،4صأديوانهجريرانعرقولانظرإمامأ.آخرإلىحينمنالأمويالحاكميصمىوقد

.!!!أول.،3،.ط!3.34.!+ه+امح!ل!ه-أول."3أ)ة؟شام3،أح!ل!اهك!ط!ط!!"3في،الماوي

ع.هـ3.*8.".12145كذلكانظر4،كهـ."،

لمؤلفاالحقاثقأنجارفيوالحدائقاالعيونكابهو!هـ،!اعحمداذ!ح!أ+حمدالا+م!أ،حمة)كاب.

بلايدن(.وطغخويهديرأصهموعلىالمشرقينمنجماعةأ8،وشةتحمقهعلىأئرف.مجهول

)كابالترمذيانظر.الأرضدابةيدفيموضوعانموصوعصاسليمانخاتمأنبالغيبياتالاي!انمن

(.النملسورةاتفير،
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البردةالعباسيونإليهاوأضاف)1(،خلفائهمإلمطانتقلتوقدالأموتإ،الملك

أجلمنزهيربنكعبالشاعرإلىالنبيقذمهاالتيالبردةوهي)2(،النبوية

العباسيالخليفةإلىالبردةهذهآلتوقدبها.مدحهالتيسعادبانت:قصيدته

عنديتقفدونهاوكانوا)4(،أسلافهمعنيتوارثونهاالعباسيونأخذثمالأؤل)3(،

الأعيادمناسباتوفي)5(،مرةلأؤليرعيتهممنالبيعةعلىحصولهم

يظهرونكما)6(.الحربيةالأحداثإلىبالإضافة،المقدسةالدينيةوالأحداث

أداءوعند)7(.الناسأمامالصلاةتأديةأثناءالمقدسالأثربذلكمتدثرين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.!اللهرسولعنهريرةأبحديثمن01..مرصىوعصاسيمانخاتممعهاالدابة)تخرج:الزمذيفي)جاء،

.194-2و35/مندهفيأحمدوأخرجه(،لأرضادابةباب،الفتن)كنابستهفيماجهابنوأخرجه

أميةبنيخلفاءأنأرادإذاإلأاللهم،المقامهذافيالحديثهذاعلىللأحالةالداعيماأدريولت

.السلامعليهماداودابنبسليمانتأشآالخلافةخاتماتخذوا

المصدر.نفىمنأ24بالصفحةوقارن1/82والحدائقالعيونانظر

والحدائقصوالحيون44لم2/الذهبمروج:والمسعودي،خويهديطبعة3542/التاريخ:الطبري

".د4!،4!3!ط،!،له!،44"03،-!أ!اولب:أيضآأقارنالأخيرتبلالمقطع514وصفحة4سطر134

.055،51911و-415+4!لا348+أك!.)4+2ح4أ4أ+ه

نإتقرلالتيالمختلفةالقصةأنويبدو.5صطرهـ2ووالأخير"قبل"المقطع02،صوالحداثقالحيون

الذبمروج:المعوديانظر.للخلافةأهلأنهمعلىتأكيدإلأهيماالكنزهذاتملكواقدالأمويين

ايالمانيةالمثرقينجمعيةومجلةأسفلمنالابعالطر6صجريديطبةهامابن6،ر2/

الأمويين.عدالملكشاراتمنتكنلمالبردةانالمؤكدومن4،رقمملاحظة448ص*،)تاول!2(،

فيولي!.انتهى.والعوسجةالبردةذكرمنزياداتالخبىهذاوفي:المسعوديقال:الذهبمروج)في+

(.الأمويينذكرالخير

)ا!ولء!"4عع،*!أ3ا!443!!أ؟المسزشد.حكمتحتالسلاجقةإلىبالقوةهذهالملكضاراتانتقلت

ااأث!03،أ3ع3ء34اعز4هلاءا4ء3"ء4ولهكصالا،+.11،".1.242.

622عامفيكانذلكانإلىثيرعنديالوحيدالاهدولكن،مبكرةعهودمنموجودأهذاكانورب!ا

طبحة26صلليوطيالخلفاءتاريخفيكماعانشاهدذلكروىوقدالخليفةتنصيبعاموهو!

الحميد.عبدالدينعي

."عحلاعأ31ص!الى4ا(".5.723

انظر.القضيبوبيدهالبردةوعليهويصلييتفرعاللهبأمرالقائمالخليفةتام46.،سنةبغدادغرقعند

11و!/الكاملالأثير:ابن

(.المنيريةالطبحةعنمصورةطبةوهي.بيروتالعربالكتابدار)ثرء
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)1(.بهاتتققعلمإذاالخليفةأمامالبزدةتئشرالمهمةالدولةواجبات

يغتبزلاالأصةهذهمنفاتميأ،الأمويينمعماحدإلىيختل!وهذا

)2(.مناسبغيرأمرأالعيدفيكاملعسكركيئيتاسفيظهوره

ؤزثةوأنهم،الحقيقيونالخلفاءهمالعباسيينأنتعنيالبردةهذهوكانت

أخقت!عكبرهانوأخها،لخلافتهمالتيوقراطيةالشخصيةتمثلوهي،النبيئ

بهذااحتخوقد،الآخرينالخلافةمذعيعلحخةأنهاكما،الخلافةفيماليهها

)ر(.العلويينادعاءاتلرفضالمعتزبناللهعبدالشاعزالأميز

وعن،الخلافةنورعنفتكلموا،دينيةبهالةسلطانهمالعباسيونوأحاط

)4(.الأميرجبهةمنيسطعالذيالنبؤةنور

فلاالأنبياء،بهيمدحبمايمدحأنيحتملالرشدهارون"كان:قيلوقد

")5(.يردهولاذلكينكر

مننوعوهو)6(،ذكرهمعندالخلفاءعكيصلونالمتحمسونوالمعجبون

الشيعيمابعض!كذلكيفعلهنفسهوالأمز،النبىإلأبهيختصلاالمديح

وجودمنتنبعثالخاصةالبركةإنويقال،والعلويينعليذكرعندالمتحمسون

والقضيب.البردةوبيده:لأخيراتجلالمقطعفيجاءأحلاحء".ا3احلى4ا.131(1)

.332للسيوطيالخلفاءتاريخفييزيدبنالوليدكيخبر!انطر)2(

عراثردوقد1،ص،هـأ،ألقاهرةا،لديواناهـ!!ر431ص.ولهمماشأ،4"ل!)س!7،لديناقطب)ر(

الجدلعنتعبزوهي،وقافيةوزنأتماثلهابقصيدةالمعتزابنقمدةعلىالعلوييننصيرالحليالدينصفي

.عباسإحانطبعة2124/الوفياتفوات:الكتيانظر،.والعلويينالجاسيينبينالقاثم

:المذكورةبائيتهمطلعفيالمحتزابن)يقول+

بها.وبكاهاالقذىتشكي5وتسكابهالعينمنألا

.29صالحليديوانانظر0(0وكذابها.قرك!وطاغيالإلهعدلرقلألا:الحليردفيوجاء

أءولءح".ااءكهؤ4ح،11.!.4.237)4(

.21/81فيلأغاا)5(

أ!لا?"..اا!3س!ا4،)ا024انظر.عيهاللهصلواتالمؤمنينأمير!:كقولهمء)6(
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)1(الشخصيوظهورهالخليفة

:ف،الإسلاميةالعقيدةفي

متكاملعنصرهوالمباركالشخصلهذاوالتشئع،

)3(ينتفعالخمسبالصلواتفليس0)2(معتصمااللهبأمينيكنلممن

أباأنمع")4(قريشخير9:بلقبالأولمطالعهودفي4الخلفايكتفيوإذ

العباسيالبلاطشعراءنجد)5(خلافتهفياللقبهذاحتىيرفضبكر

)7(!الخلق"خيروهو:)6(،للنبيإلأيمنحلملقبأالعباسيينعلىيضفون

الخاصة.أحاديثهمفيبأنفسهماللقبهذاويرددونلهمفيسمعون

)8(،للدينومعاداتهمإيمانهمقلةبسببالأمويينالعباسيونهزموتد

الهراوة-الخرسانيمسلمأبوالأولىللمرةأهاجهالذيالسيالميئالثؤزانوهذا

)1(.الدينركنيتشييدالبدايةفيمنهقصد)9(-الكفرةتلاحقالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

البدارياانظرهذاعلىكثيرةأئلةالأصفهافيالكاتبالدينلعمادالسلاجقةتاريخكتابفيوردت

هوتساا.طبعة

خزانةانظرالعزيز،بنعمرالخليفةهودةالاعزبه)يخاطبكذلكالأولالحهودفياللفهذايقابلنا

علىاطلقكماأ230/الذهبمروج:المحرديانظر.الأمويالحليفةعلأطلقكا1(،،1/الأدب

اي!داب.زهركتاببهامثهاانمشررالطبعةو230/الفريدالعقدالأندل!.فيالأموين

الخزانة:فيكماحرثبنهودةقول)يعني4

تذودكيفاللهامينفابمرأهلهغيرفيالأمردارلقد

المؤمنينأميربلغ،الأموال!)عطائهالجماجمديرأصارىقتلفيالحجاجاسرتأولما:الذهبمروجوفي

."(...اللهأمين

.7/1421ا،غافيانظرالرشيد.هارونفيالنميريالاعرقاله

قرل!،.خير)عمر.71،صالطوالالأخبارفيجاء

.821وأ/الطبريانظر!الخلافةتوليهعندبكرأبوتالها2،بخيركماولست

باب،الثنةهـكتابداودأبو.فقطاللامعليه)براهيميخصوهو،اللقببهذايرضلمنفه!النبي

ديوانفيذلكوردالمدحتصائدفيالجاهليةايامفيشائعااللقبهذاوكانالأنبياء،،بينالتخييرفي

والدأ،البريةهـخير:5/175الأغافيفيكمايغوثوقال.2ووصالنابغة

بنو"نحن:بالثهالقائميقولهـ.لم2/ياقوت:المتوكلوفي2111/الأغافي:راجع.الأمينفيذلكقيل

.".أءولعا.ءز14ء4.3!وللماه3ة+ول02.":انظر،لناساخيرلعباصا

.أهـو5بيروتدار،265/اليعقود،رلم5صالطوالالأنجار:الدينوري

"كوبات"كافر:عارةحولالأغافيفيوردباوقارنآساح!6اكأكلاهول"أ!.4ف!6.4لطللا،س!)362."!"ا
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الديني،حفهاتمارسقأنالأخرىللدياناتالحاكمةالأصةتسمحولم

)2(.بالأمويينمقارنةمتقهقرةخطوةمعنويةناحيةمنيغذوهذا

النبيبروحالحكمتوقيسمةأنفتصهمالجديدالنظايمممثلوأعطىكما

الحكمبنمروان"مولم!حفصةأبيبنمروانالشاعزإنحتىالأوائلوالخلفاء

بقوله:المهديالخليفةامتدح"الأموي

وحراقهاحلالهاالنبيسئة5محماالمؤمنينأميرأحيا

بذلك.المهدفيالخليفةقشز

معدرهمألفستينمدحهنظيرلشاعريالتحأميريعطاءاكبربلغوقد

ماشاعريكزسلمالعزيز،عبدبنعمرعنالنظروبصرف)3(،الفاخرةالثياب

)4(.المديحهذابمثلالعباسيينمنغيرهعلىينفردلمالمهدىأنكمااقويلأفينفسه

نأويبدو.المعنىبهذاالعمليةالتقوىلإظهارتؤاقين4الأمراوكان

فيهساهموقدالعباسيينأوائلبينفقطموجودآكانالمتعجيرتالسلوك

كثيرآ.البىامكة

صالطوالالأخبارفيجاءماالعبارةهذهويفر.الكوباتبالكافرالخرسانيةفأخذتهم:الأغافي)فيه

وصموهاالخثبأنصافوسودواالواد،لبواالحرسانونأنوفيهسلمأبدعوةظهورعن136

الكافر.مضربأي:العبارةهذهمفىقيالكابمحققعامرالمغعبدالأصتاذيقول.كوباد،"كافر

،.الدينركنوشدت"هـ:1/27:الأغافي()1

.،لم4صر،قهلم!!2،الألمانالمشثرقينجمعيةبمجلةالمثررةمقالتيفيذلكعنمئالاانظر)2(

،النصارىنحواتوكلمنكانماالمذاهباختلافحولوهيهذهمقالتهفيجولدتسيهر)ذكره

بهدموأمربالم!لمين،يئبهوالاخىوالزنانيرالقلانىببسفالزمهم،لباسهمفيعليمضيقحيث

.أرو5ص21مجلدالثالثالقم.الطبريانظر.الآفاقفيعمالهإلىبذلكوكتب،المحدثةبتيهم

درهم.ألفمائةحفصةابربنمروانالمهديوهبفقدذلكمنأكثربلغ)بل+4.و9/الأغافي)3(

أخباربابهـ،أ1/2:الأغاني،درهمألفنهمائةالاعرالخاصرشنتمالمهديوأعطى42.و/الأكافي

الحاسر(سلم

مز.كماالمتوكلضاركهبل)4(
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به،غيرلتقدالمتوكلإنقيلالذيالتواضغنتخيلأنالغالبفيويصدب

الناسجموعأمامالخليفةخرجوعندما.وانتقامهقسوتهفيائمفجنوهو

وقدبيعتها،فيكثيرامتحمسةالجموعتلككانتشهربآخرللاحتفال

الخليفةرجعولماالمسجد.دخولهعندمبايعتهفيأميالأربعةلمسافةاحتشدت

الجمع،هذاكثرةرأيت"إفي:وقالالتزاب)1(منحفنةرأسيماعلىحثاقصرهإلم!

خضعواالخلفاءوهؤلاء")2(دئهأتواضغأنفأحببت،يديتحتورأيتهم

بذلك.رعيتهمألزمواكماالخاصةبمظاهرهميتعلقفيماحتىالإلهيةللشريعة

العباسيالعهدفيإلأممكنأأمرآالخليفيماعلى)3("لثه"المتقيتقبخفعيكنولم

،الشرعلحكميقاضيهأنزجمييهلأحدعهدهأؤليفيالمنصوزأدنوقدفقط،

متحتنرغيرللأسرتينمؤرخويعلقهذا.مثلفيتشاقخقنالأمويينمنوقليل

فيأأميةبنيأمراءيعني"ولعلهالملوكيفوقونالأئمةإنبقولهالحادثةهذهعل

الشريعة!)4(.لأوامربالتواضع9،الشريعةلأوامرطوعأانقيادهم

أقليكنلمالعباسيةالدولةازدهارإتانالعباسيالحكمبلاطأنوالحقيقة

منيخلولاهذاالمتعةمكانأنمنبالرغمبدمشقالأموقيالبلاطمنخلاعة

زبيدةحريمأنذلكومنالشكلييماالذينبأمورقليلااهتمامآتبديتقيةروح

)5(.النحلكذوفيبصوقيبالقرآنيترنمنجاريةمائةضمالرشيدهارونزوج

.الشرابومعاقرةالخليعالغناءهناككان

وحاشيتهالمؤمنينأميركانالمئزبخذفيالفقهاءيتجادلوبينما

.34/ونيلأغاا،ل!ول!2.،1)طممر،095.!حأه+3:.فيوردبماقارن()1

خويهديطبةأ455؟/والملوكالرسلتاريخ:الطبري)2(-

لا؟وللأ"لاكع!،أ+كل!ل!ل!ع41-*ول-ا!نك!ا،أولا!ه!ء3!3"+ءلااصاه*."!ل!.،.3.870+هول"،ح؟+م!أه.(3)

.2،وص8!!.ولأول.،3كاهك!والحدائقالحيون)4(

2412/الزاهرةالنجوم:المحاسنابو)3(

دوفيقصرهامنيممعفكانالقرآنتقرأجاريةمائةزبيدةقصرفيوكان:الزاهرةالنجومفي)جاء!ه

(.النحلكدوقي
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)1(.والمستهترينالغوانيمعالشرابفيمنغمسين

يفرطكانأسلافهأفسدهاالذيالسنةمعالمترسيخأعادالذيوالمتوكل

القصورحياةمنالجانبهذاكريمروصفوقد)2(،قصرهداخلالشرابفي

عليها)3(.الاطلاعالقارئنحيلمشرقةصورةفيبغدادفي

وفيجنبإلىجنبآيسيركانالدينيئالاهتماتمبأنالتذكيريجبولكن

فضلاذلك،قبلتصورهيكنلمماوهو،الداخليةالقصرحياةمعكاملتباين

.الحياةمنالأسلوبلهذاالشديدةمخالفتهعن

الشرعأوامراتباعيجب،الرسميةالحياةفيسيماولا،العامةالحياةوفي

داخلحتىممكناالخمرتعاطيكانأميةبنيخلفاءعهدوفيبمرامة،

العباسيين.عهدفيفيهالتفكيريمكنلاهذاأنحينفيالمسجد)4(

مستهترةحياةيحياالذي!العباسيالخليفةيعني2الخليفةإنثم

الدينية،للعزةوممثلآإمامأخارجهيبدوأنيجبفهو،قصزهمجونهيتجاوزلا

)5(.فعلايطئقهاكانالتيللشريعةومنقذأ

شاربيعلصارمةحدودأحذالذيهـ(322-)032القاهرالخليفةوهذا

لمأناسهنالكوكانالسكرأ)6(.منيصحويكاد"لا،والمغنياتوالمغنينالخمر

الذيالثوريسفيانأولئكومن،السلوكهذاعليهيدذالذيالزياءهذاعنيغفلوا

)((

)2(

)3(

)4(

)5(

)كاا

2وو1/2الأغافيصاحبذكرهاممائلةصورثمة

.أخرىأمثلةذكردون545صوالحدائقالعيرنفيالقصةهذهوردت

3ء!عد!الاصا..ح"ح،)1.ع6-62،الخلفاءحكمتحتفيالئقالرقاتاريخ:كريمر

منانصرفواإذاالصثاعوكان:قزةبنثريكترجمةفي)جاء"1.2)/1الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو

الليل،لنا:ويقول،الليلطولالمسجدفيالخمرفيثربوالطبولوالزموربالخمور()يثريكدعاالناء

(.اللىخلقأشروكانالنهار.ولهم

.3رلم-1047/الإصلاممللر،أوجتب:قارن

وقبضوالخمر،المانبتحريمالقاهرامرويخها:و21سنةأحداثفي)جاء،2.ووو/المحاسنأبو

ذلكمعهووكان،الجواريمنالمقياتبتتغوأمراللهو،وكرآلاتالمخنين،ونفي،المغنينعلى

الكر.(.منيصحريكادولاالمطوخ،كرب
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هارونإلمطوجههاصريحةرسالةفيالدولةبهاتمرالتيالدينيةالحالةوصف

ويحذونالخمر-البلاطورجالالخلفاءأي-"يشربون:بقولهالرشيد)1(،

الخمرأصحابيشربذؤاد!:!بينماأببابنإيهجوالشعراءأحدوقول!،الشارب

اللهكلالمالكريمالقرآنكانإذامامسألةيناقشونكانواالأو!الفجرساعاتإلمط

كانواإنهمثم،الدينيةالمذاهبمسائلفيكبيرةفائدةذوذكرهسبقومامخلوقآ")2(.

العباسيينبينموجودوذلكأيضا)3(،السكرأثناءوالمذاهبالدينأمرفييتناقشون

بالتأفيبالاهتمامتحررهمعكيبرهنونالذين-المأمونأمثال-عقليآتحرراالاكئر

)4(.الفقهيةبعقالرسائلصتفقدنفسهالمأمونإنويقال.والعقليالدينيئ

حسن!متعصب"شعورهيوالتي،متحررةظاهرهافيتبدوالتيوالمذاهب

انتشرتتوطيدها،فيالخليفةقصررغباتمنوالمنبثقةهس()5(،لكارل)والعبارة

العقيدةمعتئفقأنهاباعتبارولكنالفكر،حريةباسملاالدينيالتعصببواسطة

علىالحربأعلنواإذبيزنطةعلماءمنطائفةسلكتهانفسهاوالطريقة)6(.الصحيحة

الصحيحة.العقيدةباسمولكنمثمزكشعوربدافعذلكيكنولمالصور،عبادة

نإثمامحزفيين،نظائرهممناكثرمخيفينالتحرريالمذهبأعلاموكان

أساءواالذينالمسجونينضحاياهمتعض!بمنبالتاكيدتنفيرأكثرتعضتهم

معاملتهم.

مثورات،والطبعة)الفرص(مادة(431)2/للدميريالجرانحياةفيجاءكماالغزاليذلكروى)1(

(.الموطنهذاعلىتعيقنا)انظر105و56مصبر،،الحليالبابما

.،54الخلفاءتاريخ:السيوطي)2(

(.تحريفمنوسابقهالموطنهذافيماعلىتحليقنا)انظرء

(.الضحاكبنالحن)أخبارألم64/:الأغافي)3(

.طهرانتجدد.رضاتحقيق921الفهرست)4(

(.الفقهفيوليستالخلفاءومناقبالعقيدةفيرسانل)هي،

لا"3.1184ط3ء4أ،!أ!مسه!-ط"حطن!ا!اه".123(5)

.68ص19مج!،تهولالألمانيةالرقةالجميةبمجلةقارن)6(
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منيكونوالمالأمراءهؤلاءوبعض،دنيويةثقافةذاالأمويالأميروكان

شهادتهموأن،الصلاةفيالمسلمينلإمامةكليأصالحينالإسلاميةالنظروجهة

)1(.الإسلاميالشرعرأيفيمقبولةغير

سنة151مفيىوبعد-خاصجوفيترعرعالذييزيدبنالوليدوهذا

كلبمعاقبةالقرآنتوعدعلىرذآللنبالهدفأالقرآنيجعل-النبيوفاةعلى

قائلآ:وأثشد)2(،!غيبليتجحا)

عنياتجتارذاكأنافها5عنيدتجتاركلأتوغا

الوليا)3(قرقنييازتققل5خشيريوتمزتكجئتماإذا

الدينيئالعنصرتجمتالمقابلوفي،العربيةالجاهليةأخييتالناسهؤلاءففي

)4(،والمحدثينللفقهاءيستمعالمأمونفكان،العباسيينالأمراءتربيةفيكبيرآدورأ

هارونسمعولما.الاعتزالمذهبمسائلبأدقالمتواصلاهتمامهيفسروهذا

الإسلامفيالجهادأحكامفيكبيرآكتابآألفالشيبانيالحسنبنمحمدبأنالرشيد

)5(.نفسهمؤلفهمنالكتابلسماعمؤدبيهممعالأمراءأرسل

)1(

)2(

)4(

.أوأص.!!!أول.،3كا!مم!والحدانقالعبون

المحوديانظر،الوليدعلىالقرآنمنأخذوهالذيالرصفهذاأطلقواقدالأتقاءالاسأنيبدو

الطوالالأخيارفيكمامعاويةبنيزيدعلىأيضاأطيقكماالحميد.عدالدينمحيطبعة2121/

معاوية--أخلافهمنجمل،،7)البابالمعوديفيكماسفيانأبمابنمعاويةوعلى26وصللدينرري

.2211/المسعودىفيكماالحجاجوعلى213/(أخبارهعونمنوطرائفوسياصته

:الدينوريروىكمايزيدفيالخوارجأحد)يقول+

للظالجناطاعةمنوماعيدجبارأمرأطعتم

حريةحولثيرةرقائعئمة(.الحلبةخيلمراتب،الملكعبدبنالوليد)أيامالذبمروج:الم!عودي

.411صوالحدانقالعيون.6/114الأكافيفيايامويينلأولنكالديننةالمسانل

الرشيد:أناليعقوب)في4(.الأوروبية)الطبعة321صوالحدائقالميون251،4/التارلخ:اليعقود

،(.منهمفيممعانوالمحدثينالفقهاءالىوبمحمدبالمامونيبعثاكان

.5797القاهرةانمجد.الدينصلاحطبعة14/الكبيراليرضرح:الرضي

علىيحملكتابآمحمدصنفقد-:الرشيدهارون-أيللخليفةالمذكور:....فقلالمرجعفي)جاء،

إلىأولادهبحثثم،به)عجابهازدادفيهنظرفلما،أيامهمفاخرمنوعده،ذلكفأعجبه،البابالىالعجلة

(.الكابهذامنهليسمعوامحمدمجال!
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والحكامالولاةانتزعمابقدر،الفقهيةبالدراساتالعباسييناهتماموزاد

حقيقيونملوك!العباسيونالخلفاءأي!ؤهمالسيالصي)1(.تأثيرهممنهم

تبتيآوأكثرالدنيويةالشؤونفيكلمةأقلوهمأكبر.بدرجةوأئمةأقل،بدرجيما

الألقابهذهوكانت)2(،فخمةألقابآكيحوامنوأكثر،الرنانةالدينيةللكنى

-.)3(

.بمرسوم

الشرفألقابإلىجديدلقبإضافةعندتتبعنفسهاوالطريقة

القرنفي)5(الخوارزميأبوبكرالشاعرألقابهممنشجزوقد)4(،الموجودة

:فقالالهجريالرابع

أبواباوالألقابالكنىمن5فتحواقدالعباسبنيرأيتليما

ألقابا)6(الأقوامفيفأنفقهذا5خليفتناكقيفيالدراهئمقل

الدنيويسلطانهمعنالخلفاءفيهتخلىالذيالوقتفيأنهيبينمثالوهذا

بنيعليأبووهذا،العرشعلىالتهكمفيالشعراءتجرأالمتكبرينلعمالهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خلكانابنذلكإلىأشاركمااعليه"محكومبقولهالخليفةأمرإليهااسالتيالحالةالمؤرخينأحديصف

وضملد.طبعةو14/الأعيانوفياتفي

محا"ءأ"ععته3ء604،،ص،2مجلد،الألمانيةالرقيةالجمعيةمجلة،أوأصخلدونابنمقدمةانظر

:كابمنأو،صفيجاءوما،2،1صللبيرونيالباقيةلآثاراانظرأ+!4+ء؟!-ح؟،ولح!41714.ح

متز(.لآدمالأسلامخهفة

فيالإصلاميةالحضارة:عنوانتحتالمذكورمتزآدمكتابريدةأبوالهاديعبدمحمدالدكتور)ترجمه

(.الهجريالرابعالقرن

.2رقمالملاحظة151/ديرنبورغ.ضاميأميرفقذ.بنأدامة:قارن

فيذلكجاءكما،أبيهعنالابنيرثهممااللقبأصحبحدوفيما،2.وأ/المغربالبيان:عذاريابن

موللر.طبعةأهو2،26/اصيبعةأيلابنالأطباءطبقات

242.صالكتابهذامنالأولالجزءانظر

الكيةعلىفيهتكلموقدعمديةدراصاتمنالأولالجزءذيولمن4رقمالذيلفيجاءما)يعني،

(.والاحترامالتعظيمأسبابمنأنهاوكيف

قمجة.منيرد.تحقيىالعليةالكتدار4264/الدهريتيمة:الئعالبي

يتيمةفيجاءهكذاالحوارزميبكرلأد!ولي!تالبتيالكاثعمدبنعليالفتحلأبالأبياتوهذه

(.اليتيصةفيترجمتيهمالتداخلجولدتسهيرحسبكماوليىالدهر،
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بلا،المسكين"المقتدي:بقولهالخليفةيهجواسميآبالعبالميئالملقب)1(الهبارية

")2(.تحسأوتدركعقول

يدعىالهجريالخامسالقرنفيبغداديآشاعرآأنالأدبمؤرخوويروى

)3(."غيرهولاالخليفةالاأحاهجاءهمنيسلملمالقطانبنالفضلبناللههبة

تفكيرإلىيدعووالذيالدينيئالعباسيينالخلفاءمقامتزايدعلاماتبينومن

والتسميالب")4(،مبكرةفترةمنذظهرلقب"وهواللهخليفةلقمتأنحقيقةأعمق

)5(.أيضاشعبيةبلفحسبليسفاكثر،اكثرعامةأصبحتالأخرىالمرابفة

التعبيرمنهالمقصودكان)6(المزعوماللقبهذاالأمويوناستخدموعندما

اللقبهذامليء)7(العباسيالعصروفي،المحدودةغيرالحاكمسلطةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

س!م35!"أ3اممع4ا)،س!53*كاطمحس!ول،،مملا!ملاء3!.05،13وهـأ،.0+4لم4

4،.لم4صوالذيل2و،/أبروكلمانلكارلالعربيالأدبتاريخانظر،والباغمالصادحأ

عع"ءولأ31احر4..4!3+هكمأوله!ا1،!،،5

.و241/الوفياتفوات:الكتي

هرشفلد.طبعة69صديوانهانظر.عثمانالخيفةعلىثابتبنحانأطلقه

كاناكالذيفيكماللهخليفة5بمبطبمايومأترواأنلعفكم

علالزناريةمريمأطلقتجث.أهـو4/!21لم9بولاقطجةولية،ليلةألفمن8و4الليلةانظر

.البارةلهذهالدينيالمعنىفيللبحثيدعوماثمةوليى!أرضهعلىاله"خيفةلقبالرشيدهارون

.34316/ل!ول!2،انظر

الأغانيانظر،اللهخلفاءابنوبأنهممعاويةحولاجتمعواالذينالأمويينالدراميمسكينوصف

وصفبدربنحارثةالثاعرأنخويهديطبعة78ص2القسمالطبريتاريخفيجاءوقد1،7هـ1/

أغانيفيوجاء.42011،؟،22/الذهبمروجالمسعوديب:قارن.اللقببهذاسفيانأبمابنمعاوية

.31/6الأغافيانظراللهخليفة:الملكعدانالحدانين

الدراممط:)يقول+

يريدحيثالرحمنيبوئها5ف!نمامهلااللهخلفاءبنى

يزيدالمؤمنينأميرف!ن.ربهخلاالغربماالمنبرإذا

وخليفةالملمين:"إمامصللماروديالملطانيةالأحكامفيوجاه.29/9،441/2،21،،/الأكافي

الريلتاريخ:الطبري.الابقالمصدرمن،أصب:أيضاوقارنر5،/الفريدالعقد"،العالمينزب

الحباعيينانالمتضدوضحهتانونفيوجاء(:خويهدي)طبعة12لملمصالثالثالقموالملوك

.الهدىوأثمةال!هخلفاء:يمرن

:المهدييمدحالمرليابنقال.و2و/الأغاني)فيه
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)1(.وواجباتهالخليفةطبيعةفيالعامرأيهممعيتلاءمبمادينيئبمحتوى

مضوابل)2(،الأرضعلىاللهلحكمممثلينأنفشهمالعباسيون4الخلفافعذ

:أنفكرةلتجسيديسعىالحاكموكان؟الأرضعلىاللهظلفهمذلكمنأبعدإلى

الكلامهذايئ!مبهـاذ)3(،ملهوفكلإليهيأويالأرضفيالثهظلالسلطان

)4(.أنفسهمإلىلهفةبكلذلكالعباسيونيعزو،الدنيويةالسلطةتأسيسفيللنبي

بلقبالذفيةمصرخليفةخوطبالهجريالثامنالقرنمطلعومنذ

هذاوكان،السخريةإلىتدعوبيعةوئيقةفيوذلك")5(أرضهفياللهإنائب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لأمجادتنمىحرةوأمه5والدهاللهعبدالهخيفة

44:و/الأغافيمنالثافيالموضعوفي

الرحمن(خليفةدونبالسيف5معلناالهاشميةيومزلتما

كابهمنمقطعاخصصالذيوالنووي.نظريةمناثاتفياللقبهذاالفقهاءرفضالأخيروفي

علىفقطمقصوروهو،اللفهذااشعمالمجزلمالمسالةهذهلمناثةأ(و2ورقة،)مخطوطالمثورات

.القرآنفيوردكماوداودآدم

.51وصالمقدمةانظر.الخلافةعننظرية!ثرحفيالمطروحةالمألةهذهخلدونابنهـلناثى

"أرففياللهسلطانأنا)إنما:نفهعنانمصوريقولوفيه426،ص،الثاكالقم،التاريخ:الطبري

قدالرازيالدينفخرأنهـ22/أصيعةأبلابنالأطباءتاريخفي)جاء4ووالخلفاءتارلخالسيوطي

،.الله"ظللقببهااطلقالذينفسهابالسهولةاللقبهذاوأطلق"اللهانائبب:عمدأوصيتهفيلقب

الهند(.أمراءولكن،اللهأنانبب:تلقبرامنوحدهمالمغربسلاطينيكنولم

انابوفي،-7لىللا،3.0.!!ه.24.0+=(11/51لليبافياليركنابفيالبارةهذهوردت

فترةإلىيرجعهذاولعلالتعبير،هذاالملكعبدالخليفةاشمملوقد.و3صللبلاذريالأشراف

:بأقارن.ذلكقبلمبكرة

(5اهأثه"ح.13لم!3!ا)ح53هص!353ء4*ءك!353أه!م!اهكا!!3ء4!ألاءوعأس!.1،كل!!!لا،7831

الظلا351هـ:السابقالممدر"،خلقهوبينبينهالمدودالله"ظل2لم!:7الذبمروج:المعودي

."الامامي

رقمهـأ3:5قول"2،لألمانيةاالمثرقنجمعيةمجلةفيالثعالبيبقارنحء"أ!ولاامح!..ز4ه،"242.،لى

هـ.8صللعامليالككولانظرا،الزمان"صاحبلقبأميرهمعلىيطلقونوالثعة،21

تدالرازيالدينفخرأن228/اصيعةأبلابنالأنجا.عيونفي)جاء1هـ9الخلفاءتاربخ:الشوطي

،.الله"ظللقببهااطلقالذينفهابالسهولةاللقبهذاواطلق"(الله)نائبب:محمدآوصيتهفيلقب

نؤابأيضأأنفسهمي!تونالهدأمراءولكن،الله"ناثبب:تلقبوامنوحدهمالمغرب!لاطينيكنولم

أمح!ه-ء4،7ح،!مح!6ل!اع!ءل!أ8102.0،أ:انظر.(الله

3!هلاءط+ه!مملال+ع،6ت،أمما4ح!!ح!أ+3!اطع4.7.7.!.،2ول04!ثة86.0.
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بدتالتيالرنانةالدينيةالألقابهذهوأخذت.المماليكسلاطينيحميهالخليفة

إلمطالعباسيينالخلفاءمنومكانزمانكلفيتنتقلبالذاتغيرللمعاصرين

الأمراءعلى)2(المنافقينالقصررجالأطلقهاكما)1(الحقيقيينالدنيويينالحكام

زعماءوهم،العثمانيينسلاطينأنوشتقدبعد؟يدركوالمالذينالصغار

وبهذاتلك)3(،الأوائلالخلفاءألقابيتبنىخاصادعاءلهمكان،الإسلام

)4(.اللهخلافةلقبإليهمانتقل

منبقليلالعبالصيالخليفةرضيالواسعالياسيةالهيمنةمجالعنوبعيدأ

-ر)34المطيعوجدوقد،الخطبةفيوذكرهالسكةعكاسمهكنقشالامتياز

لمحاربةمالابختيارطلبعندماوذلكهذامثلموقففينفسههـ(ر62

منوغيىهاعليهاوالنفقةالغزاةإن9:بقولهالمطيعفأجابه،العاصمةفيالفتن

إذاوأما،الأموالإلم!وتجبىيديفيالدنياكانتإذاتلزمنيالمسلمينمصالح

يده،فيالبلادكانتمنيلزمهـانماذلكمنشيءيلزمنيفلاهذهحالتيكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

2ه،كلا،تهول105ر3(بالفار!ة-اخودا)سعياللخاناللقبهذاسديالفار!يالاعر!غ

الزنكيسعدبنالدينمظفرللاتابكيايضانحهكا1،4صالقصائدالقاء.يابالكياتأ

فهر!ست)فلالر،راه8دماالتزيالأميىامئدخوقدجلادولن(.طبعة،لمصديباجة)جل!تان،

اللقبمغكما.الرحمنخيفةبانهضاق،مححداتزيالغازيطفهشانضأنها(؟52صلايبزج

.6وصالدولترتيبفياياولآثار:الباسيالحسنانظر،.بممرالمملوكيللسلطاننضه

أ؟ءععقهمحا"!4ح3ا-،3ح*طءأولس!:كتابهفير.7.الال!اح3انظرلأندل!،باالنصريلأميراشئيهكذا

انظر.الالهظلب:تونىبايالدياقفارساحمدالحديثاللغويلقبوقد،3-حم!حم!105هـ،و

هـ.136صنةاحداث45/لمالكامل:الأفيابن،7،ل!.للا.!.2..2252.0؟.7

علىاللهبظلائافيمحمداللطانالقطنطهفاتخالهير(زادهكبرىطاش)ابوزادهخوجهالملالقت

وعلمالعقدةفيبتأيفهاللطان)يهعهدالذي0(،صالقاهرة)طبةكابهمقدمةفيوذلكالعالمين

الدينقطبب:قارن.نفسهالعنوانمجملللفزاليكتابغرارعل(الفلاصفة)كافتعوانتحتالكلام

2.ه،تهول،الللا105لم9،،ولطلا.750لمو،4صمكةتارلخ:النهروالي

اعحأ"ء3،كلع!أحا+محمء3!؟ءمح!ول،211.0،111
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")1(.الخطبةلأإليوليس

ذلكفياضمحلتالظاهرفيهيمنتهممنالباقيةالبقيةهذهحتىولكن

يقوولم،الأمويالحكممعحدثمثلماالخليفةقوةعنتعبرتعدولمالزمان

المقدسة،الفرائضلأداءالناسحشودأمامشخصياالظهورعلىالذليلالخليفة

المنبر)2(.اعتلىمنآخرهـ(-932و)22الراضيالخليفةفكان

والادعاءالسخيفةللمظاهرمرادفاتوالخطبةالسكةأصبحتوهكذا

أسماءجانبإلم!الحقيقيينالحكامأسماءالسكةعلنقشحيث)3(الأجوف

ذكرتكما؟)4("المسلمينملكةنفسهاسقتامرأةأولئك"ومنالخلفاء،

يغؤض!أنالإماموحاولالمنبر)5(،علىالخلفاءأسماءجانبإلمطاسمائهم

)1(

)2(

)3(

!4(

)5(

هـ.61،سنةأحدات745/الكاملالأنير:ابن

الكاملالأثير:وابنأو26/المحاضرةلرار:التنوخيأ2لما3/الزاهرةالجوم:المحاسنأبو

2،.لم67/

الجمعة(يومخطبخليفةآخروكان:الراضيأخبار:الزاهرةالنجوم)في،

لهكانتلمنيضربئلا،والخطةبالسكةفلانإقنع:قولهمصارببغداد،العبا!يالحكمانتهاءقبيل

.83صطاطالابنالفخريانظر.شيءالأمرواقعفيلهولي!،الاسيةاليادة

)وهواسمهاعيهنقشالذيالدينارعنالمزيدولمعرفة،السابعالقرنفيالدرشجرةالمصريةالأميرةهي

)الا!ولمحأ؟ء4اأاولأ،3،ول،أث!ا!ع،23!+ع،ول05المصريالمحهدجملةانظر(لبربطافيابالمتحفموجود

4110.888("1.9)

الجمعيةمجلةفيثالاسقتوقد.المحليينللحكامتخضعالتيالنقدرقابةتقدمها()ال!كةأناط

هوبغدادفيالخليفةباسمالخطةفياسمهقرنصوأول51.5ص1هـ،6م!()3المليهةالآسيوية

الويه!.الدولةعضد

بقوله:الئؤيهئيناحدويتبجح.367ضةاحداث59/لمالكاملالأئيرابنانظر

لخاطبنبركلوفوق5درهمكلوجهفيأصاؤنا

6(.)2/للئعالبيالدهرييمةانظر:

فياقيويقول.أعلاهالمذكورالتاريختجلوذلكالخطةفيالعهدولياصمأيضايذكركانالأقاليموفي

الدولة:شف

درهميخلواديخاريخلولم5نبرعودأسمائهمنيخلولم
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أتباعهإلىوجهها)1(زائفةبمواعظالدنيويلسلطانهالتدريجيالاضمحلال

المناصب؟وبتقليدهم،الدينيبسلطانهسلطانهممقارنةتصحلاالذينالأقوياء

قداسةلأنعظيما)2(،أمرآالإمامبواسطةالسلطةعلىحصولهيرىوالحاكم

.الناسأمامالرفيعةالمكانةتمنحهالإمام

الخلفاءحتىفيهاينازعلامقبولةحقيقيةالحاكمبسلطانوالاعزاف

حكامبيننزاعوجودحالةفيالوسيطدوريلعبونغالبآيزالونلاالذين

الروحيالرئيسباعتبارهالخليفةمارسهالدوروهذا)3(،المختلفةالأقاليم

المنصبهذاوممثلواالأحبار.منحبرإلىالخليفةيتحولوبالتدريج،للإسلام

انطبعوقد،لمنصبهمالروحيةالسمةعلىمتزايدبشكليؤكدونكهالخلافة!

اللهبفضلمؤيدأالخليفةشخصلاعتباردائماميالونوهمبذلكالناس

منوبالرغم.الكونلنظامدغمالخليف!شخمقبأنالاعتقادوانتشر)4(؟وكرمه

نظاماختلالفييتستبالخليفةمقتلبأنالاعتقادظلالخلفاءمقتلتكرار

)5(.النباتويذبلالمطروينحبسالشص!لذلكفتنكسف،العالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

احزامموضعظلتالخلفاءاميازاتأنولبدو50"(،أق-ولح43!3،.كاة!ولص!كأاشا،+ه،50.3،كه)907

للشوطيصالخلفاءتارلخكابفينجدهامصرفيبالخصوصكثيرةتفصيلاتوثمة.طريللوقت

.21ه-911صالأولآثاروكتاب،002

ع-!.ول?لاأح31س!اذ11.4،!.471،م!ول5+

الناثةالبلادحكامسعىوقد714صولح"ح-حول+ء4+مح!14كتابهفيكريمرذكرهاالتيالروايةانظر

ابنذكرهاممتعةروايةوثمة.سلطانهمتثيتأجلمنمصرفيالعباسيينالخلفاءإلىالمسلمينلأمراءامن

ر.164/رحلتهفيبطوطة

.!.!.+اع،!!كل!3ع"س!34.*ه.كا!ممه.0ا"113أؤ!ل!7!9817111،2.ح

الحيفةبأنالقائلةبالخرافةمبكرةفترةمنذيعتقدونكانواالناسأن151صوالحدائقالعيرنفيورد

.الطاعونمنعمن

للنصوصتوظيفوهو،الأمةجمهوررأييعكسولاالدماء،بعضرأكط)هذا6،1.8صالفخري

قتلوأرادبغدادفتحلماهو!راللطانإنحتى5طباطا:لابنالفخريفيجاءوقد.رديءبكل

واحتجبتالعالمنظاماختلالخليفةقتلمتىأنهسمعهإلىألقواالمتعصم،اللهعبدأحمدأبماالخليفة

فذكزذلكعنالحالحقيقةفيالعلماءبعضسألثملذلكفاسثعر.والباتالقطروامتغالئصى
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بهيبته،تعققوالديهمسجينآالحقيقةفيالخليفةكانالذينالحكاموحتى

فيترددواولذلك)1(،تبركآأالخليفةبطاعةأيدينون:خلدونابنيقولوكما

لهمحاربتهموان)2(،شؤمآلهمعاداخهمواعتبرواببغداد،الخليفةقصرمهاجمة

نأإلىقائمةالخليفةسلطةظقتالخرايخآالجزعهذاوبفضل)3(.دثهمحاربةهي

يسيرببغداددجلة"نهر:أنفتبينبغدادفيالعربيالخليفةخانهولاكوقتل

)4(.الفارسيالشاعرسعديقالكما"الخليفةبدونحتىطبيعيآ

تطورفيكليامحصورةوأصبحت،الثالثالقرنفيتسودالأحوالهذهوأخذت

وكان،الدينيةبالمسائلالاهتمامفيزيادةالسلطةسقوطوأعقب،السياسيةالشؤون

هـ(.552)المهتديالخليفةبلاطفي)5(احترامآالناساكثرالعلمأهلوهمالفقهاء

وقعتالتيالعلياالسلطةعنهـ(123-!4)7المستظهروششعيض

كتابتصنيفإلمطالقفالالشاشيبكرأبيالفقيهبدفعالسلاجقةأمراءأيديفي

بأنالغزاليوكلف")6(،"المستظهرييسمىالفقهيةالمذاهباختلافبيانفي

هذاخليفةالتحقهـ(15)6سنةوفي)7(.التعليميةللمسائلشرحأيعد

)1(

)2(
)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ولمقيلثمالعالمب!جماعالخليفةهذامنخيرأكانطالبا!بنعليإن:وتالهذا،فيالحقالعالم"لهذلك

ومامكروهكلعليهموجرىتتلواالخليفةهذااجدادوكذلكالحسينوكذلك،المحذوراتهذهتجر

القطر.(امتغولاالساحتجبت

(.الملكإلىالخلافةانقلاب)فصل741صالمقدمة:خلدونابن

أءولءس!".اا!3ذ4..1520.11ياة9.236

أ؟)"247.0.4الا4

ل!.الاأ63لعا.7111،ك!301.0،ع4.*4،51أول،ع-924

2/505ريخلتاا:بماليعقوا

(.العلمأهلوقذماليعقويما:تاريخ)في4

العربما،الأدبأتاريخالفقهاء،مذابفيالعلماء)حية:3224/المصريةالكتبدارفهرستانظر

6(.لم19/الذيلهـ4،وأ/بروكلمان

ولل(7761)،24.0،1،(!.5اهعهأ"ء03!حكاأ!كاا"4!ل!هك!اأ8!ححول4أس!!!ل!8هـزر-3س!ولح

لم(محاأ4!!"6191)

جولدتسيهر(تحميئمنوهوللغزاليالباطنيةفضائحكتابأيريد!ه
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)1(.الفقهيةالاسفرائينيالفتحأبيبدروسالخليفة

القرننهايةعندالحكمشؤونفيالخليفةتدخلعلىالضوءنلقيولكي

الحكوميالنشاطندرصقأنيكفيالهجريينالخامسالقرنومطلعالرابع

لأنهالخليفةهذاعلالاختياروقعوقدهـ(.ر-18422)بالئهالقادرللخليفة

أحياوأنهوالذيلم،التركنفوذمنوقفلالمركزيةالحكومةقؤىقديقالكما

لذلكنجدلاأنناإلأوالاحزام)2(،الطاعةينالكيفوعرف،الخليفةسلطة

المختلفة.الدولةأجزاءفيأثرا

فيكماكثيرابنيعنيورقليلقبلبكلامهاستشهدناالذيوالمؤرخ

لنشاطهامتدحهالذيللخليفةالحكوميةالمعاييرعكأمثلةلنايقدملم!الهامش

وفي)3(.الأخرىالمقالاتوأربابوالمعتزلةالشيعةوئخأنهقولهمنأكثر

فريضةأثناءالطبولقرعمنالبويهيالدولةجلالمنعمكتوبمرسوم

البويهيهذامنحعلىخقفاواكيرة)4(المرسومابطلهذامنوبالرغم،الصلاة

الخطباءمنخالفومن")3(،بذلكالفقهاءيأذنولم9!الملوك"ملكلقب

كتابآصنفنفسهالخليفةإنثم)6(،للقصاصنفسهعزضىخالبيمافيالمألوف

)7(.ألسنةأهلمذهبعلىكهالعقيدةأصولفي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.،الافعالفقيمالذلكتليذآباعتاره5تاللا!،،اس!05!و،7-ل!ك!أ؟لا035(اءلاع!")55اؤ14ء3،لاي16

.و754/الكاملا،ثير:ابن

(.طاعةأحسننأطاعوهالخلقتلوبفييةالهوألقى:الكامل)في+

.992/لمهـ(،804سنة)أحداثالسابقالمصدر

.و92/لمهـ(،814سة)أحداثالابقالمصدر

.861/!42وشةأحداث،الابقالمصدر

.،744/الكاكل:الأفيابن

يخهمخطبرجلاأنوشبهابرائاجامعمنقطعتالقمةأنالمذكورالموضعفيالأثيرابن)روىه

(...العامةفرجمهغيرهخطياالخيفةفأقامطالبأبمابنعليألويةمدعيأ

صلاحابنبدقةموضوعهوصفوقد"الةمذبعلكتابأ"صنف:ر54/لمالابقالمصدرفيجاء

فضائليخهاذكر:وصفهفياليوطييقول27.4صالخلفاءتاريخفياليرطيذلكنقلكا
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اهتمامأنالأأقل،بسلطانبغدادفيللبلاطالحقيقيةالسلطةاتسمتصهان

سلطاتجميلةبطريقةالشريعةهذهرسمتوقداكبر،الدولةبشريعةالفقهاء

الخلافةمنيبقلموقتفيالنظريالطابععليهيغلبقطعيأسلوبفيالخليفة

فقط.المثاليةالإمامشخصيةإلأ

أنهوالحق)1(،السلطانيةالأحكامكتابهالماورديصنفالوقتهذاوفي

حيلخليفةمنالخلافةموقفلمسألةفصلافعقدزمانهظروفاعتبارهفيأخذ

بشكلالدولةشؤونوأداربالسلطةحكامهاستبدإذاحقوقهممارسةوبينبينه

)2(.الخليفةعلىالعصيانيعلنأندونمستقل

)7(

والاعتناءالفقهبتطويرتميزالعباسيةالأسرةحكمأنسبقممايتضح

حيثانحطاطهافترةفيأوازدهارهازمنفيسواءدينيةبروحالعامةبالقوانين

الآخرين.فيالتأثيرعلىالتقيةالجماعاتأوالعناصرالمضطربةالظروفساعدت

)1(

)2(

حلقةفيجمعةكلفييقرأالكتابذلكوكان،القرآنبخلقوالقائلين،المعتزلةداكفار،الصحابة

،.الناسوبحغرة،المهديبجامعالحديثأصحاب

الموضوعهذافيالمختلفةالنظروجهات042ص+س!4+!؟ء5+!++!س!14كتابهفيكريمرعرض

الحفارةفيدراساتبكتابهالمثور"الماروديعندالخلافةنظرية5ج!هاملتونبحث:أقارن.الرعي

بعدها(.وما151ص،الاسلامية

العلمدارنئرأو6صبهموجودالمذكوروالبحث،جبكتابوآخرونإحسانالدكتور)ترجم،

.(6491للملايين

القاهرة،الحلبيالا!طبعةمنأوصح!ول!،3إنجرطبعة03صالسلطانيةالأحكام:المارودي

الثالنة.الطبعةأولم،

نقصوأما:فقال؟الخليفةتصرفنقصفيهناقثىفملآاللطانيةالأحكامفيالمارودي)عفد،

منالأموربننفيهذيتدمنأعوانهمنعليهيستوليأنفهوالحجرفاماوقهر،حجر:ففربانالتصرف

ينظرولكنولايتهصحةفيتقذحولاإمامتهمنذلكيمنعفلابفاقةمجاهرةولا،بمعصيةتظامرغير

عليهاإقرارهجازالعدلومقتفىالدينأحكامعلىجا!لةكانتف!ن؟أمورهعلىاستولىمنافعالفي

(.الأمةعلىبفساديعودماالدينيةالأمورمنيقفلئلالأحكامهالامضاءلهاتنفيذأ
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بشكلالحكومةسلطةممثلوهامارسحيثالأصةهذهازدهارأوجوفي

التيالدينيةالشخصيةتأكيدبواسطةقويقدالمفهومبهذاالتطوركانكلي)1(

لأسلافه.خلافاالخليفةبهااتصف

المرشدينوالناصحينموقفالعصرفقهاءوقفالدينيةالروحلهذهووفقا

صمادارةالشريعةنحودينيةنزعةالنصائحلتلكطبقاالحكامأبدىالمقابلوفي،للبلاط

الرشيد)2(هارونإلىونصحموعظةرسالةأنسبنمالكفبعث،الحكمشؤون

بالأسكوريال")3(.مخطوطشكلفيمحفوظةتزاللاالرسالةهذهأن"ويبدو

يزودهأنخليفةأبتلاميذأشهريوسفأباالفقيهنفسهالخليفةوشحأل

سادالذيللاستبدادحدلوضعالدولةشؤوندمادارةالضرائبتنظيمعنبكتاب

يوسفأبيكتابدراسةأنإلأطويلا،الخليفةدعوةتستمرلموإن؟أميةبنيزمن

الحياةفيسائدةكانتالتيالنظربوجهاتتعرفناالمهمةتلكتنفيذفيهحاولالذي

"وأوصيك:بقوله)4(المؤمنينأميريوسفأبوفينصح،واضحبشكلآنذاكالعامة

فيتنظرلاوأن،اللهاسترعاكماورعايةاللهاستحفظكمابحفظالمؤمنينأميريا

عينيكفيوتعمى،الهدىسهولةعليكتتوعرتفعللاإنف!نك،ولهإليهإلأذلك

الدنيالذاتمنبقىهلللنصور:قل:قولهللنمورالمعاصر()الجمحيسلامبنمحمدعنيروى)1(

ذكرتمن:المتلييقولالحديثاصحابوحرليمصطةفياقعدأن،خصلةبقت:قال؟تنلهلمشىء

1،02صبشكرالوابن28صكريمرلفونلبيدديوانانظرالمتسليلفظة)عن؟اللهيرحمك

2(.7صالطوسيوفهرست

!ثا+ل!54حفتمر،مومقاله،2391لدنفتملر،طبةلاستملاءواالاملاءأدب:ال!معافيانظرأ

266صالخلفاءتارلخ:راجعسلامابنعارةحول2،لمص41591،،الرقبمجلةل!7دماكداللا،

.ورأصالابقالمصدر:المأمونعنبعيدحدإلىيلنفهءواليالحيد.عبدالدينعىطبة

تجدد.رضاتحقيئ؟2أصالفهرست:النديم)2(

(.مالكأخبار:الفهرستمنالادسة)المقالةه

7186/بروكلمانلكارلالعربماالأدبتاريخ!17،7بولاقأطبة1384/ا\سكرريالدرنجورغ،)3(

أنى،.بنمالك:الا!يةالمعارتدائرة:قارنكد.غيرذلكمعالضوتوئق،الألمانبةالطبةمن

.6،؟صالخراج:يوسفأبو)4(
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تنكر،مامنهوتعرف،تعرفمامنهوتنكررحبه،عليكويضيقرسومهوتتعفى

مايضمنالمضيعالراعيف!نعليها،لالهاالفلجيريدمنخصومةنفسكفخاصم

يضيعكومنكحقهاربهافسيتوفيرعيتكتضئعانفاحذر...يديهعكهلك

ماعملكمنلكدانما؟ينهدتمأنقبلالبنيانيذغمإنماو،أجرك-أضعتبما-

ولاكمنبأمرالقيامتنسفلا،منهضئعتماوعليكأمزه،اللهولاكفيمنعملت

عنك.يغفلفليسيصلحهموعماعنهمتغفلولا،تنسىفلستأمرهالله

فيلسانكتحريككئرةواللياليالأيامهذهفيالدنياهذهمنحطكيضئعولا

نبيئع!الكريمرسولهعلىوالصلاةوتحميدآ،وتهليلآتسبيحآاللهبذكرنفسك

أرضه،فيخلفاءالأمرولاةجعلرحمتهوبمئهاللهد!ان،الهدىإماموالزحمة

اشتبهمايبينو،بينهمفيماالأمورمنعليهمأظلمماللرعيةيفيىءنورآلهموجعل

أهلهاالم!الحقوقوردالحدوبإقامةالأميرولا؟نورداضاءة.عليهمالحقوقمن

ف!نموقعآ،أعظمالصالحونالقولمسئهاالتيال!نني4إحياو.البينالأميروبالتثبمق

للزجمئيما،هلاكالزاعيوجور،يموتويحياالذيالخيرمنال!ئتنيإحياء

أ.للعامةهلاكوالخييرالثقيماأهلبغيرواستعانته

يوسفأبيكتابكلالروحهذهفتخفلت،الخليفةانتصحالأسلوببهذا

عكللذولةالعامةالإدارةمجالاتجميعتنظييممسألةعاتقهعلىفيهأخذالذي

الذيالحكتمآخرإلىحينمنالخليفةمسامععلىيكزريفتألاو،ال!نةأساس

-لج!ح،نبيناعنلناروي"هكذا:فيقولالثه،كلامعنتعبيرأنهعكإياهأعطاه

")1(.بفعلهاستنممنيجعلكأناللةأسأذوأنا

فيالفقهاءاستشارةيرىالذيالوحيدالخليفةالرشيدهارونيكنولم

سألقدالمهدئانفسنذكرالخلافةانحطاطزمنإلىتجاوزنالوو،الحكمنظام

هـ.2ص،السابقالمصدر(1)
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عنوانالهجعلوالذي)1(،الحكمبأنظمةيتعلقرأيعنالفقيةالخضا!أيضا

ءالخرا!)2(.كتابهو:مماثلا

فيالخلفاءعليهيسيرأنيجبالذيالخطدقةبكلالفقهاءرسموهكذا

بحياةيتعلقفيماتسامحآأظهرواقدو،السنةتحكيمأجلمنالعامةالحياة

معمنسجمةدائماتكنلمحياةوهي)59(،صفحةفيرأيناكما،الخاصةالخلفاء

فقها4اهتمقدو.المسلمينجمهوربينبهيقومونبأنهمالأئمةشعرالذيالدور

أنفشهمفأظهرواالخليفةحياةمنالخاصبالجانبكبيرةدرجةإلمطالبلاط

المخالفةالحياةلتلكالدينيةالمبزراتعنالبحثعندبارعونعلماءوكأنهم

المتعة.عنالباحثونالحكاميحياهاالتيللسنة

منالستةعنذلقبأسلوبيتحدثكيفعرفالذينفسهيوسفوأبو

منيهدئكيفأيضاغرف،المؤمنينلأميرالوحيدالهدايةسبيلكونهاحيث

الجذليفيوبمرونيما.الذينيحزممهامابمتعيماالاستمتاعمنويمكنهالخليفةروع

فينفسهايوردهاالتيالشرعيةالأحكاممنأدئةأوحخخآالرشيدلهارونيجد

الآثمين.لموعظةكتابه

كتابفيالموضوعبهذايتصلفصلعلىنتطفعأنالضروريلمنهـانه

كتابهفيالفصلهذاالسيوطيأوردوقدهـ(5لم8)تللسلفي"الطيوريات9

ذجمز.ماتوضحأمثلةالفصلهذافيسنجدوالخلفاءإ)3(،"تاريخ

التوفيقعلىقادرأالفقيههذاوكان،رغباتهيخدمفقياللمهديكانوقد

منعهارياضةوهيبالحماميسابقأنالخليفةفأحبوالسئة،القصرملاهيبين

الادسة(المقالةمنالثاق)الفنتجددرضاطبعة925عىالفهرست:الديم))(

.!أءكهـ)ه!ح4ح3محاء؟+3-سمحلاءد!اأ"،ددا8ع+،".58:جلفلو(2)

هـ(.أ،1)تالجاركابنطريقعنوردتقدالرواياتوتلك2.وأصالخلفاءتاريخ:اليرطي)3(

.الرأيأهلفقيهيو!ابمالريهالحديثانصاراختلقهاقدالقصصهذهكانتورب!ا
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منالنوعهذاأيضااليهوديةالشريعةخزقتوقدالملتزمونالفقهاءبشذة

والفقهاء.واليمينالشهادةمنيحرمفيهينهمكمنكلأنوأعلنتاللهو،

مناللهأزالهمقدالآثمةشاوممدينةشكانوأن)1(،الرأيهذامعالمسلمون

فيهاانغمسفمن،اللعبةهذهولابتداعهمأفعالهملسوءالأرضوجهعل

بالفقر")2(.يبتلىأنقبليموت"فلن

ئذغىوالعلماءأحذغزتالشريعةنحالفةفيراغبآالخيفةيكنلموتا

فاختلق،الحياةفيلسلوكهالشريعةبتطويعالخليفةشكيزيلكيفإيخياث!

وأ،خفأوخالمحنر)3(،فيإلأسبقلا":القائلالحديثيومذاتالرجلهذا

منالخليفةيمارسهاالتيالمحرمةالرياضةلجعلالعبارةهذهفسيقت!جناح

")4("جناحلفظةالصالحالرجلأقحموقد،الشريعةأجازتهالذيالمباحاللهو

التزويربهذافنال،بالسنةالمتأثرالمؤمنينأميرخاطرتهدئةأجلمنالحديثفي

فأمرالرجلهذامنالمطافنهايةفيانزعجالخليفةأنويروى)5(؟الخليفةعطاء

.الرسولحديثفيللكذبسببآكانلأنهبحوزتهالذيالحمامبقتل

التعاملعلىالبلاطلفقهاءالفقهيةالقدرةالحكايةتلكتظهرذلكومع

الحديث.مسائلمع

نأالحياةفيوالتطبيقالنظربينالتوفيقفييرغبونالذينالفقهاءعكوكان

فيالرئيسةالعواملإحدىالنظرةهذهفأصبحت،الحيلهذهمثلإلم!يلجأوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الثالثالقرنفيقيدتدأولئكاللاعبينشهادةتحريمأنهوآنذاكالقائمةالظروفباعتباروالصحيح

.الأخرىالدييةوالواجباتالصلواتأداءمنيمفعهاجأالرياضةفيهاتكونالتيبالحالاتالهجري

(.)مخطوطهـبلمورتةللخصافالقاضيأدبانظر

البخزي.أبوالفميماالرشيدهارونيلىالقصةهذهنبة،1/24للدميريالكبرىالحيوانجاةفيجاء

بمحاربةالمثتغلينمنوكاناللهعبدبنيزيدخالدأبو(الثالثالقرن)متصفممرولاةباحدالأمربلغوقد

1/1.76المحاصنلأ!الزاهرةالخومانظر.لذلكالمخصصةالجادكلوبغالخيلسباقيوقفأنالبدعة

نصل،أوحافرفيأوخففيإلاسبقألا:االبقفيبابالجهاد،"كتابداود:أبيسننفيجاءوقد

".الرهانفيجاءمابابالجهاد،"كتابالزمذيسننفيجاءوكذا

.هـوصمكةتارلخ:الدينقطبانظر
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الخليفة،بلاطفيفقطموجودأبالحمامالتسابقيكنلمو؟الحديثنموتاريخ

والرابع،الثالثالقرنينفي)1(العراقبلادفيكبيربشكلمنتشرآكانولكنه

المستبدونالإسلاميةالإمبراطوريةحكامققذعندماالانحطاطعصورباستثناء

مماالفقهاءنزواتتنفيذعلىتعملدينيةرجعيةإلم!تحولواوالدنيويسلطانهم

جها)2(.اللعبتحريموالحمامأبراجتخريبإلم!هـ(46-468لمابالمقتديدفع

علماباعتبارهاالسئةترسيخزمنهوإذنالعباسيةالأسرةظهورفزمن

من4العلماعاشأميةبنيزمنوفي.رسميئبشكلالحياةعليهتقومومقياسآ

ينظرونأخذواالكئيبركنهمومن،عزلةفيمسلكهمسلكومنالمدينةأهل

أخذواحينفيوالعجز،الأسىمنشيءفيولكنبترقبالشزيرالعالمذلكإلم!

نفسهعلمهموأخذرسمينفوذلهمفصار،بكفاءةالعباسيالعصرفييظهرون

يختلفوكم155،ص"انظرالرجاللهؤلاءالأمويينمعاملةوحسبكيزدهر،

نذكرأنويكفيالرشيد،هارونحكمتحتبهاحظواالتيالمكانةعنذلك

بالرغمأنس)3(بنمالكالمدينةعالمالخليفةهذابهغمرالذيالعظيمالشرف

)4(.الحاكمةللأسرةبحقتابعايكنلمأنهمن

الدينيةالعناصرنحوالإدارةأوالحكمجهةمنجدآالموقفويختلف

إلأالأمويالعهدفيالعامةالحياةفيبتأثيرهاإحساسهنالكيكنلمحيث

فيأمره،هرثمة،خراسانعلىعامقهموصيآالرشيدهارونيكتببينماقليلا،

فيحل،بسبيلههوماجميعفيإمامأاللهكتاتيجعلوأن،وطاعتهاللهبتقوى

858/الذهبمروج:المعودي)1(

إليها(أحالالتيميارديطبةمنإليهاثمارالمكانفيبالموفوعيعلقضيءالا،

.121)/الكامل:الأثيرابن)2(

أوتظهر265ص،الملمينوالفقهاءالفلاضةأتاريخلم!!لا"بدراسةقارن.2هـوصوالحدائقالعيون)3(

أنى((.بن)مالكمادةالإسلاميةالمعارفدائرةب:قارن.ماحدإلىخرايخألونأذلكمعالفصة

خوته.ديطجة002صالثاكالقمالطبريتارلخفيهذاحولملاحظةهنالك)4(
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اللهدينفيالفقهأوليعنهوشمأل،متشابههعندويقف،حرامهيحرموحلاله

)1(.اللهبكتابالعلموأولي

دائما،الحاسمةهيالفقهاءهؤلاءنصائحأصبحتالوقتذلكمنذو

المنتصر)2(.وخليفتهلابنه4الفقهاقدمهافتوىعلىبناءالمتوكلقتلوكان

فيعمليآالسئةلتطبيقمهثآوسطآالعبالمتئالعصرفي4الفقهاوجدوقد

جيدآ.معروفةماحدإلىتكنلموأميةبنيحكمتحتفيهتقهقرتالذيالوقت

)3(،العمليةالحياةفيالسنةهـ(أ06)تشعبةأظهرمثلاالعراقففي

منتقئآمؤذنآاستشارتهفيملاحظتهايمكنالصحيحةالسنةإيجادفيوطريقته

مؤذنمنسمعهبأنههذافأخبره،للاذانصحيحيماصيغيماعلىالحصولأجل

عمر)4(؟ابنمنسمعهالأخيرهذاوأن-معروفانهذينواسما-إتقيآخز

)5(،وخراسانقروفيالسنةأظهرمنأؤؤهـ(402)تشقيلبنالتضروكان

رأسهمسق!فيالستةهـ(525)تالسمرقنديالدارميأظهروبالمثل

بسببإلأممكنآالفعلهذايكنلموخالفها،منوقمععنهاوذتونشرها

المجتمع.داخلوإلدوهاالعباسيونبثهاالتيالدينيةالروح

التيالفترةفيالسئةإليهآلتالذيالحالسوءنرىأنيمكنهذاومن

الإسلامي،بالفقهيغزفصماظهورقبلمتأخرةكانتوكم،العباسيينسبقت

الإسلامي،المجتمعفيالعامةللحياةالفعليةالقاعدةالحقيقةفيأصبحوالذي

.413صوالحدانقواليون،لما7ص،الابقالممدر)1(

.1،5صوالحدانقالعيون)2(

1.245/واللغاتالأسماءتهذيب:النروي)3(

(.بالعراقالحديثعيرتماشعبةلولا:الثافعي)قال،

".الأنامةكيفباب،الآذاناكتابالنسائيوشن،،لاتامةافيباب،الصلاة)كتابداودأبسنن)4(

التاسعة.الطقةفيترجمةباولقارنالأندليوعن2و؟صالحفاظطبقات:الصيوطي)؟(

الكبيرالفقيهحبيببنالملكعد:لليوطيالحفاظطقاتمنالتاسعةالطبقةمنالأولىالترجمة)فيه

(.بالأندلسالحديثأظهرمنأول.وهو..الأندلىعالم
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الهجريالثالثالقرنفيسجستانفيتعقدكانتالزواجأحكامإنحتى

هـ(328)تالأصطخريسعيدأبوالقاضينجحأنإلم!للسنةمخالفبشكل

)1(.السنةلأحكاموفقاعقدهافي

اتباعهاعلىالحثوبال!نيماالعاتمالاعترالتتضخ!تأنالطبيعيمنوكان

أكثربصورةالنبويالحديثدراسةفيتطؤرالحكمشؤونوفيالخاصةالحياةفي

فيآنذاكالدراسةهذهكانتحيث،الأمويالحكمتحتعل!كانتمماتحررآ

يبدألمكماسهلآ،أمرأاليوميةالحياةفيعليهاالوقوفيكنولمخمود،حالة

بعدالأكبيرةبدرجةالشرعيةوالأوامرالعباداتفيوالحرامالحلالعنالبحث

بالحياةتتعلقالنبيئبتوقيعممهورةوثائقلتقديمسعيهنالكوكان.ذلك

علمناهـاذا،المستوىبهذاذلكقبلليحدثهذايكنولموالدينيةالاجتماعية

تتصلنبويحديثستمائةالأيرولمالثانيالقرنمنتصففيأنسبنمالكأن

الأمويين؟حكمتحتضئيلآالأمرهذاكانكمأدركنا)2(الشرعيةبالجياة

علىرئيسيبشكلمنصبةكانتالصالحينأوالأتقياءحزبأنشطةأنويبدو

الأقوالتلكوعلىوروايتها،)3(الزهدوأمورالأخلاقيةالتعاليمغرس

بسرعةالقضاءفيورغبتهممذهبهممعيتفقالذيالسياسيبالموقفالمرتبطة

الأحاديثانتشاردائرةأنيظهركماوقتئذ.الموجودةالكافرةالأوساطعلى

أحاديثانتشاردائرةمنأوسعكانتالناسبينالضربهذامنالتي

.عباس)حانتحعيئلم74-25/الأعانوفيات:خلكانابن)1(

محظمهافوجدناكحاتهمفيفنظرإيهافسارسجشانعلالمقتدرواستقضاه5:الأعيانويخات)فيه

اهلأنيمنهيلاالولمناتجارغيرعلىوقولهآخرما،.عنوأبطلهافأنكرها،الولياتجارغيرعل

،الكاحلصحةشرطآالولمبيعتبرونلاانهمالمراددانماالنة،خلافعلىناكحاتهممجرونسجان

الخمة(وبينوالخابلةوالافيةالماليهةبينخلافيةمألةوهي

أن!،.بنمالكموطأعن،الحديث"مصنفاتوعنوانهالكابهذامنالثامنالفصلفيذكرهسيأقيب!اأقارن)2(

يد)طبعة؟5/21الذبمروج:الم!عودي.ويحدثهمعهيسرالمسجدمنعدئأالحجاجالتص)3(

يؤنه.عذثأيتصىالحجاج:الحخاجاخباريخار(
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بينهم.الفقهيةالأحكام

البلادكلعلىيصخالإسلاميةالأقاليممنإقلييمعلىقوليمنيصحوما

.الأطرافالمتراميةالإمبراطوريةمنالأخرى

الرواياتتلكانتشرتوحدهممصرإلىهاجرواالذينالمسلمينبينومن

الملاحمباسمعرفتكماأحاديثشكلفيشفهيةبصورةوانتقلتالأؤلالقرنفي

.الغربمعشرنحنالشعبيةوكتبناالسنينلمئاتتقوي!اتناتثبهوهذا)1(.الفتنو

أبيبنيزيدؤخههمحتىالأحاديثبهذهفقطمهتمينالمصريونوكان

)2(.والفقهوالحرامبالحلالللاشتغالنوبيأيميرابنوهوحبيب

)!(

بحرية،تتطورالعبالصيالعصرفينشأتالتيالفقهيةالدراساتأخذت

وضعهاالتياللبناتتلكأخذتكما،الاكتراثبعدمتقابللمالأقلعلىأو

صرخلتكونقوياطرادفيتنموانعزالهمأثناءالمضطهدونالأولالقرنفقهاء

ايإسلامي.الفقهعلم

نألهاأريدالتيوالثالثالثافيالقرنوحماسجهودنتيجةالعملهذاوكان

وهذاذلك،فيعديدةقرونآمثلاالروماناستغرقبينماونص!،قردبفياكقهاتؤتي

اوأتا:قولهالحنميماابنالىويعزى.الغامضةالالهةوالأحكاموالقدرالقضاءايضا""ملحمةكلمةتعني)1(

اهداهاوكرامةعليهكيتتملحمةوهي،الحكيمالذكرفيكانذلكف!نبحسينمصامنذكرتمما

.06لم2/الاهـدخ:الطبري."لهالله

.أوأصص!لمعلىالنوويشرح"أ28سنةأحداث9هـ03أ/الزاهرةالخوم:المحاسنأبو)2(

ئلاثعنةولدنويأأسودكان:لهيعةابنعن.مولاهمالأزديرجاءأبو،حيبأبمابن)يزيد،

بمصرالعلمأظهرمنأولوهوعاقلأحليماوكانممرأهلمفتيكانيون!:بنسعيدوقال.وخمين

ثمانصةمات.والفتنوالملاحمالتريخبفييحدثونكانذلكوقبل،والحراموالحلالوالمسائل

بنصرف(.أو5-21وأ/للذهبيالحفاظتذكرةعن.ومائةوعرين
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الحياةفيصحيحهومامعرفةفييرغبكاننفشهوالخليفة.بالإعجابجديرأمر

اللازمة.المادةتقديمفياللاحقالجيل4فقهايتهاونولم،الدينحسب

عاملآنتذكزأنيجبصحيحةبصورةالنشاطهذاعلىالحكموعند

لبناءتكفيتكنلمالسابقةالأجيالفقهاءأعدهاالتيالأوليةالماذةأنمهما،وهو

الفقهمسائللمعظمثابتةقاعد!هنالكتكنلمحيثالإسلاميالفقهنظام

لمالتابعينجيلوأن؟الإسلاميةالأقاليممنبذاتهإقليمداخلحتىالأساسية

هنالكليسأنهمنبالرغمالقرآنفيوردتالتيالأحكاممنحتىكتيمتآيكن

محسوسآ.شيئايكنلمهذاالدينعمودأنفيشكأفي

يلفظهالذيالسمكعنعمربناللهعبدهريرةأبيبناللهعبدسألوقد

عنحينبعدسألثمذلك،جوازعدميظنعمرابنفكان؟أكلهأيحلالبحر،

)1(.هريرةأبيابنبهأفتىماتخالف9(5)المائدةآيةفيهفوجدإليهبهفجيءالقرآن

لمالتيوالأموزالمسائليلصالذيالشأمقدازنتصؤزأنويمكن

أحكامأغلبحتىيجهلونالناسكانالزمانذلكوفي.القرآنمهايفصل

حكملبيانسيقتالتيالمتناقضةالمعلوماتتلكالقبيلهذاومنالأطعمة

.؟)2(لاأمذلكيجوزوهل،الخيللحومأكل

وكل،الميراثأحكام:مثلالفقهمسائلتسودمماثلةشكوكوهنالك

هذايفحزأنيمكنالذيالوحيدوالافتراض.الأخرىالشرعيةالمجالات

المسائلمعظمأنهواليوميةالحياةمسائلأغلبفيالموجودوالتذبذتالشك

.معياريلحكيمخاضعةتكنلمالشرعيةالحياةفيالرئيسة

البحرا.صدفيجاءمابابالميد،كتاب5الموطأ)1(

جولدتيهر(قالكمااللهجدولىالرحمنعبدهوهريرةابما)ابنه

(.موضعهفيذلكعلىتعيقا)انظر+افي،.لحوماكلباب،الأطعحة"كابداودأبر)2(
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الأحكالمبهاتمكنتالتيالكيفيةفهميصعبالافتراضهذاو؟ون

فيمتعددةمذاهبشكلفيالانبعاثمنوالفقهيةالشرعيةالمسائلفيالمختلفة

.للهجرةالثافيالقرن

نفسهاالشاكلةعلىهمالذينفقهاؤهاستطاعالواحدالمذهبداخلوفي

انهمحتىأكثر،لامتكافئمعنىذاتأنهاباعتبارالمختلفةالأحكامتلكتطبيق

تغرىالذيالعزيزعبدبنعمرإنويقال)1(؟بالأمةرحمةاختلافهمأنأعلنوا

وقد،عامةقاعدةب!تتاعالجماغةيفنرتمأنتجتحتقدالدينيةالمراسيمعادةإليه

الفقها4سلكوقد)2(.فقهائهاتعاليمب!تباعيفنركقاالأمصارإلىمرسومآبعث

مختلفتين:طريقتينالإسلاميالافقهتكوينسبيلفيالمسلمون

الاكثرهي)3(الرأيأصحابائبعهاالتيالطريقةبأنالقوليمكنأ-9

)1(

)2(

)3(

تاريخكابفيجاءماهناكالمذكورةالراهدالىو(ضف.يليهاوما49صالظاهريةجولدتهر:

أو2/الاريخ:الطبريانظر.عقديةاخلافاتالىاتدنفهالجداوهذا.012صالدينلقطبمكة

(.معاويةالىنوب)وهو.خويهديطبة

الىيدعوالذىالتفاداختلافلاالوعاخلافهوبالأمةرحمةالعلماءيراهالذي)الاختلافء

الذيالحديثوأما.فيهرحمةلافذلكالأدلةتستويعندمارحمةهوالذيالاختلاتوبكون.الفرقة

نقدعلماءذلكذكر.كمالهأصلفلا،رحمةأقياختلاف5وهوبالاختلافالاخجاجفيبعفهميوقه

يأ-يؤتىاكان:أنهيخهجاءماوكلذلكغيرالطبرىفيوالذي،باطلةمعاويةإلىونجة.الحديث

ألااللهقفى:يقولوكانالخوارجرأييرىفلانآ!انالشيعةرأييرىفلانا)ن:لهفيقال-معاوبة

(.للاختلافمدحهذلكقولهمنيفهمولا.،..غتلفينتزالون

الفقهاء،.اختلافابابالنن:الدارمي

:فقالشيء،علىالاسجمعتلو:العزيزعدبنلعمرقلت:قالحميدعن:الدراميفي)جاءه

فقهاؤهم.عيهاجتمعباقومكلليقفيوالأمصارالآفاقإلىكتبثم:قاليختلفوا.لمأنهميرنيما

ذلكعنفاحجم،خلافهالحقيكونأنمخافةكتابعلىيحملهمأنالعزيزعدبنعمريثاولم.الهى

الموطافيجاءماعلىالاسيحملأنارادالر!ئيدانمنالحليةفينعيمأبورواهماذلكومئلتورعا

الفروعفياخلفرا!اللهرسولأصحابف!نالمؤنينأميرياتفعللاا:عهاللهرضيمالكفاجابه

ممب،.وكلالبدان،فيوتفرقوا

بعدها.وما5ص()الظاهريةكتابناانظرتفصيلااكثرمصادرلمعرفة
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الأؤليالقردقمنجمقتالتيالأحاديثلأنوذلكطبيعةوالأكثزضخة،

،الأحوالكللتنظيمكافيةتكنلمالفقهيةالقواعذتتضفنوالتيالهجرئ

اجتنابكانولماالفقيما.مظاهيركلالقليلةالماذكلهذهتستوع!تأنيجمبوكان

هوالشرعيةالأدلةفيالفراغلسدالموضوعةوالأحاديثالأكاذيبإلمطاللجوء

وهيمنهجتيما،بطريقيماوتأفيب!معالبالمتوفرةالماذ؟دراسةوجبتالمراد

العاملهذاوعلىوقتئذ.الظهورفيأخذقدمنهجوهوالشرعيئالاستنباط

جهودعلىفيه3الاعتمايغذ،فقهينظالمشيذقوي،عاملوهوالاستنباطيئ،

الإيجابية.جوانبهمنالأحاديثعلىلاالعقلتيما،الفقهاء

نفودهبسطالذيالرومانيالقانونمنالغالبفيجاءتالفقهتةوالقواعد

الإرادئ.الخضوعمنالطريقةبهذهالإسلامييماالشعوبعلىمقصوبغرربشكل

منأنهاعلكريمربرهنالتيالإجماعيوالاقترابالاتصالونقاط

العقليةالحياةإلىالشرقيةالمسيحيةومسائلالعقيدةقضاياأدخلتالتيالأسباب

ومناهجها)2(.البيزنطيةالفقهيةالمذاهتتسرتأيضاتف!ر)1(الإسلامية

منالمسلمونتعلمهاالتيالفقهييماوالقواعدالمذاهبهذهواستعارة

)3(.الغالبفيمؤكذب!مسألةالمفتوحةبالبلادالموجودينالقانونرجالات

العظيم:المبدأنتذكرأنوحسبنا،العامةالفقهيةالمبادئأيضااستعيرتكما

11كمء4+أ،ولأولح6+ولأأهولول93ولء؟هع4أ11

.6-2صاثقافيالرقتاريخكريمر،)1(

عاضر،1هـ48)بودابستبالمجريةالمثررةمقالتيفيالموضوعهذامععمقبأكثرتعاملتلفد)2(

جديدةترجمةأقدمأنوآملاالإسلاميالفقهعلمبدايات"حول:عنوانتحت(المجريةالعلوماكاديمية

،.يتحققلمالأملأهذا.الحاضرةالدراساتشأخرىحلقةفيالمقالةلتلك

محمولححمأ+هشا04،دا،!4:ودوزي.61صللماورديالسلطانيةللاحكام3ء!ولعطبةمقدمةانظر)3(

فيجاءماذلكعلىثالوخيى.التاسعالفصلالأولالجزء،الثقافيالرقتاريخفيوكريمر17."او48

.،لاسلامياالثريعمصادر"كأع+عدا،دا+3:بحث
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الاستدلالطرقوأن)1(،عليهالمدعىعلىواليمين"ادعىمنعلى"البينة

محتملأمروهوالمصادرتلكمنمباشرةالمسلمونالفقهاءاستعارهاالمختلفة

الفقهيةالمصادرتجاهالموقفأنهيقطعآاكثرالحقيقةولكن.الأقلعك

:بأنالقائلوالمبدأ؟الأجنبيالمصدرذلكمنأخذقدالفقهيالاستنباطوطرائق

"حهول3وللملاح04أول!س!3ل!ول!!9لملاس!30أاياح"أعزول4أس!4+ي!أءأ4ولأ53،ح5،1"

"الرأي"وحق؟المسلمينالفقهاءنظامفيحرفيأدخلقد((لمخكمعرف!"العادة

فقه"ااأههأول5أ،ولس!4+"اولولا:لعبارةعربيةترجمةلأإليسللوجودظهرلذيا

المدنيةبالأحكاميتعلقفيماللفقهاءبهالمسموخالزأيوأن"،الرأي

الفقهتأثيرعنمنأىأوبمعزليتطورلما"!(ءع!!،ولأ"5ؤأعول3أح7أأأ"3

منالمهمةالقضيةهذهأكبروبتفصيلهنانناقشأنالمستحيلومن.الروماني

بذاته.بحثايقتضيذلكفإن،الثقافيالتاريخ

وأن،السابقةالملاحظاتمنيرىأنيمكنالكبيرالقدرهذاولكن

نظامإعدادفيشرعواالذينالنهرينبينماوبلادالشامببلادالمسلمينالفقهاء

يتجاوزنتاجآيقدموالمالثانيالقرنمنالأولالنصففيإسلاميثريعي

العربيةالروحنتاجمنضئيلانتاجاالفقهويغذ.رينانيظنكماالعربيةالعبقرية

العهودفيالمسلمونأدركوقدالكلاموعلمالنحوعلمشأنذلكفيشأنه

ما.حذإلممامهمالفقهأنالمبكرةالأولمط

إدانةعلحجةهومميزطابعلهالزبيربنلعروةينسبقولوثمة

شيءفيهليسمعتدلأإسرائيلبنيأمز"مازالفيهجاءمنه،والنفور!!الرأي

الراهناختلفإذاباب،الرهن)كابالخاري.اعليهالمدعىعلىواليينادعىمنعلى)البية)1(

والزمذي،.عليهالمدعىعلىاليمينوباب،عليهالمدعىالحاكمسؤالبابالثمهادات،كتاب،والمرشهن

فذالحرببينسائداكانالأخيرالجدأأنولدو،.المدعىعلىالبينةفيجاءماباب،الحكام"أبواب

بها.يتمالتيالطريقة(ونبهالاخ)ذكرووهـ/الأغافيفيوردوقد،قديمعهد
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منإسرئيلبنوشتتالتيالنساءأبناءالأممسبايا4أبناالمولدونفيهمنشأحتى

غيرالتشريعأسلوبمنوالنفورفأضتوهمأ)1(بالرأيفيهمفقالواغيىهم

التمويهمنشيءفيهالسابقالقولفيجاءكماغالبآالمواليأنشأهالذيالعربي

مستورآ.يكنلم!!ان

وأن،عربيغيرأجنبيأصلمنأعلامهوكبارالمذهبهذاروادأنونجد

همهؤلاءوكان)2(،فارسيجن!يىمنكانحنيفةأبووهوبينهمرجلىأشهز

الكتابأحدخ!يمتهماأوالعربييما،للروحيطريآنتاجآرينانيعتبرهماصئاع

للصحراء)3(.نتاجأالأوائلالفرنسيين

باسمعادةإسلامييقهييطايمبناءفيالمستقفةالطريقةهذهترتبط+2

ذلكعلىبرقئاكماالأؤذمؤش!هايكنلمأنهغيرهـ(أ05)تحنيفةأبيالإمام

ذروتها.الطريقةهذهفيهابلغتالتيالمدرسيماشيخولكنه)4(،آخزموضعفي

فأبو،تلاميذهأقرببينأيضاظهرالضحيحالزأينظايمضذالفغلؤزد

مستمدغيرقياسعلىبنيتالتيالآراءمواجهةفيالأحاديثإلىيلجأيوسف

الثيبانيالحسنبنمحماويبحث)5(،بالحديثالافتتانفيشيخهفيخالفمنها،

المدينةفيوذلكالفقهلمذاهبحديثييماأس!يىعنحنيفةلأبيالآخرالشهيرالتلميذ

باب،"المقدمةال!ن:ماجهوابن،سنةولاكتابفيهليسفيماالجوابعنالورعابابالن:الدارمي)1(

3-593،.و31/4للخطيببغدادتاريخأيضاانظرأ،.والقياسالرأياجتناب

الأثر(.هذاعلىتعليقنا)انظر+

.6وص(الثيمةأدبتاريخ)أطول!عأح!3."ء33ء!!+"3:انظر)2(

7أءط،لا4ء(!ز"هلاا4،،حه+ص!فىمم+4،ل!5ع14شهء+0381.1-13،(!ورل!ا3ح1841،31)و11)،".381(3)

.أوص)الظاهرية(كتابناانظر)4(

الجر(منيخرجفيما)فصل73صالخراج:يوسفأبو)5(

حليةمنالبحرمنيخرجعماالمؤفينأميريااوصألت:الخراجمنالمذكورالموضعفي)جاء+

بمرلةلأنهسيءذلكمنثيءفيلي!:يقولاناللهرحمهماللىأبماوابنحنيفةأبوكانوعنبر..وتد

عمر،عنحديثأفيرويناقدلأناأخرجهلمنأخماصهوأربعةالخمىذلكفيأرىف!نيأناأما،السمك

خلافها(.نرولمالأثرفاتبعناعاس،بناللهعدعليهووافقه
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التيالحديثيةالمادةيقذتمأنخاص!)1(مصتصفيويحاول،أنسبنمالكقدميعند

.بالرأيللقاثلينالأيمنالجناخيمثلوهو،حنيفةأبيمذهمثعليهابييئ

شفىالتيللرأيالمناوئةالمدرسةعنداممثربوضوحتمثلقدالاتجاةوهذا

وقدالرأيمدرسةمنأصغرمدرسةوهي،الحديثبأصحابأنف!همأتباعها

إلم!كلهاالثريعيماردفيأتباعهارغبوقد؟الأخرىالطرقمواجهةفينشأت

هؤلاءسلكهالذيالمنهبئإنقلناو؟الحديثإلىأي-لمجي!،النبيئوهوواحدمصدر

بيسير،نتصؤزأنيمكننالذلك،أولئكسلكهالذيالمنهجمننزاهةأقلكان

التيالأحاديثأن،الفقهتكونبدايةعندالمتوفرةالأحاديثعددقلةبسبب

لذلك.كقيأةأوموضوعةتكونأنيجبخاصلمذهبمصدرآتكونأنيفترض

الأمركف!مهمايزقضأنيجبمستقلآحكماكونهحيثمنوالزأي

بكثير.منهأفضلأنهايغتقاالضعيفةالأحاديثإنحتى

تذمذلكأجلومن،لفظيةمعركةوببساطةالحالبطبيعةهذاوكان

الحزالاستنباطأساسعلىالرأيأنصارأشسطالذينف!هالفقةالحدي!ثأنصار

استدعىولوالمبدأحمايةحالأيةعكتجبإذ،الحديثأساسعكولكن

التيتلكهيالمقبولةالوحيدةوالمصادر.الموضوعاتاختلافذلكتحقيق

)2(.حنبلبنأحمدقالكمامردودوغيرهاوأخبرنا،حدثنا:علىبيتت

وقد)3(،حنيفةأبيقدرمنتحطكثير!أحكالمجاءتالدوائرهذهومن

17وأ/العريماالأدبتاريخ2.ص3فهرست،القاهرةالعهد،وليبمكتة،غطوطالآثاركتابانظر)1(

.2وأصوالذيل،العربيةالطبةمن3254/والألمايةالطبعةمنلبروكلمان

الأفغافي،الوفاهأبوالثيخهـبحنايةأر،5سةالدكنآبادبجدرلليبانيالآئاركتاب)طغ!ه

(91و3صةالسابقةالطبعةعلىطبهببيروتالعلميةالكتبدارواعادت

وأخبرنا(حذثناتالمنلااالناسىما:أحمدقال:الصلةفي)جاء5.كوديراتحقيق252صالصلة:لكوالابن)2(

.؟3-12صقيةلابن(الحديث)محتفكنابفيموجودالأحكامهذهمنقدروأكبر)3(

الأزهرية(الكلياتمكتبة،أو6،،القاهرةالنجار،زهريمحمدوضط)تصحيح،
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والرأيالحديثبينالقزقتقفصعندماالأحكامهذهاللاحقةالأجيالىفئدت

نظرية.أهميةذاواحدآأمرآفصارا

أنالمحتمفمنالفقهيةالمسائللمعظمثابتتطبيقهنالكليسأنهوبما

آراءحسباختلقتقدواحدمعنىحولتدورالتيالمتناتضةالأحاديث

انتقيتقدالمختلفةالأحاديثأنأو،المختلفةالجماعاتمنالمختلفينالفقهاء

.للتداولأقدممادةمن

غزفيلدعمأوالخاصةالآراءلدعمالأحاديثهذهجاءتفقدوعليه

العاداتلتبريرغالبأالأحاديثتكونأنيجبحيثبعينهاجماعةعندمعتاد

المستذلىالحكمبصحةكثيراآنذاكالحديثأصحابيهتئملمكما،فقطالموجودة

بعدفيماإلأيتطؤرلمالأسانيدرواةمنالصارتمالتحققإنثم،رواتهوبعدالهبه

والاجتماعئيماالدينئيماالنزعاتأنواعلكلملائمةبغامةوكأنهالحديثبدأعندما

بهااختيقتالتيللسهولةنتيجةوذلكالمحافظون4الفقهااستنكرهاالتي

كئيرا.كذلكيزعجهملمالحديثشكلأنكما،الأحاديث

ؤرؤيتذكرها،سبقالتيالزهريأحاديثتشبهظهرتالتيوالأقوالى

جهتهم.منمقبولةأدلةاعتبارهايمكننبويةأحاديثأنهاعلى

صرامةاممثرمعاييزطتقواالذينوحدهمهم)1(العراقفيالرأيوأنصار

قييمهمإيجادعكقادرينكانوالأنهم،روايتهوشكلالحديثأصلمنللتحفتي

مباشر.بشكلالمروئالحديثاستعمالغيرمنحتىالفقهقضاياخلالمن

لهذا262صالكفايةكتابهفيالبغداديالخطيب!اقهااليافيةالحقائقخلالمنذلكرؤيةويمكن)1(

بذلكشافهكماالحديثعرضفيطريقتهالزهريعلىيخكرلاالبخاريأنويلاحظ،الخصوص

عليك.ماقضيتفقدالزكاةيتأ)ذاجاءماباب،الزكاة)كتابالزمذكط

بنعمدسمعت:الترمذييقول.واضحتلبيىوهذاالزهريذكرللزمذيالبخاريكلامفييأتالم"

"(.الماعمئلجائزعيهوالعرضالعالمعلىالقراءة:الحديثهذافقهالعلمأهلبعض"قال:يقولاصماعيل
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فقدحديثدونالسيرعلىقادرآيكنلمالذيالآخرالفريتيأتباعوأما

آرائهم.علىبرهانأاستعمالهيمكننم!أممبتضئدعكأكيرفوا

فيالموضوعةالأحاديثازدهرتمدىأيإلم!نتضؤزأنبذلكويمكن

.الأوساطتلك

)و(

المسلمين،الجمهورعنددينيةم!ققةالحديمثأصحابمذهبأصبح

فيجاءمماذاتهفيحخةأكئر2شيهنالكليسأنهافتراضعنذلكنجموقد

أصحابعككانلذلكالنبيئ،وهوالكبيرالمشزععنرويمماأوالكتاب

المقتفنى.هذامعأنفشهميكئفواأنالزأي

خلالمنإليهاتوصلواالتيبمذاهبهمالتضحيةفيراغبينغيىكانواولما

الوضعييماالمذاهبتأييل!ضرورةفرأوا،الاحتيالطريقإلمطلمحعوا3النظروالتأمل

نأأو-نزاهةأقلبابآهذافتحوقد-بالأحاديثمدارسهمفييقففونهاالتي

معه؟منسجقةأولمذهبهمومطابقةمق!زةتكونأنيجبالموجودةالأحاديث

أصحابنبذهاالتيوالكوفتةالتفيرئةالآثارتلكذلكتجزاءمنوكان

التيتلكفيها"بماالمتأخرةالرأيمدارسفيالحديثاحتلولذلك)1(،الحديث

المدارسفيتتؤأتهاالتينفشهاالمكانة،شكليةناحيةمن"حنيفةأبباسمتحمل

هيمنتحيث-العراقفيبالأحاديثالانتفاعذلكمعواستمر،الأخرى

كانتالتيالماهرةالشخصيةتلكلبيان-باسمهتسقتوالرأيمدارسق

الثافعي:.كوفيةبصريةآثار:21وصالبر(،عبد)ابنلم2/للموطأالزرقافيشرحفيجاءبماقارن)1(

،.المريون"وروى:34صالرسالة

كوفيةأحاديثهذهالبر:عبدابنقال:الجنازةأماماثصيالزرقانيشرحمنالأولالموضعفي)جاء!ه

حجة(.باصانيدهاتقوملا
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للاستنباطأك!زنفوذأمؤسسوهافيهاأتاحفترةفيالمدرسةهذهلفقهنموذجأ

الحجازية-المدرسةمواجهيمافيالاعتباربهذاالعراقيةالمدرسةوعغتوقدالحر.

ولذلك.التأويلفيقليلةموهبةأظهرتالتي-المدينةأهللأحاديثوفاءاكثر

)1(.العاداتمعتعاملهافيشدةأقلالعراقيةالمدرسةكانت

من2شيفيهاالحجازيةبالمدرسةالحديثاصحابمدرسيماوتسمية

التجاوز.أوالتسامح

بنربيعةنذكرأنويكفي،الرأيأصحابمنخاليةالمدينةتكنولم

ابووهذا.العراقونمنيخرونالمدنجةأهلمنالرايمدرصةأنصارمنهممنخىأنهالواضحومن)1(

المديةأهلصرفيماالعراقفيوثاتربىالدينإنيخهايقولونبقصيدةفاجابوهبهم،جهزأسعيد

الصفحةوفيأو2/والفريدالعقد:ربهعدابنانظروالزير(والمثنى)البمالموسيقيةللالاتوتتهم

الذر.منبدلاالزرتلهاالي

أبن،الحيريحنينأنجار(2917/)الأغافما.نضهالعراقفيالغناءرسميآالقريخالدحزمولما

الابقالمصدر)انظرالعراقيونمنهتضايقانحلالوهوالقضاء،أمامالهادةأداءبالمديخةللمغين

.(867/لمونشه،دحماناخبار7و،5/

المقين.العراقفقهاءبهاقؤمالتيلليهمهتفيرأيعطيجامعابنالحجازيبالمنييوسفابوالتقاء

جامع.ابن666-لم6/الابقالمصدر

أن!بنمالكإنخى41/5.4الابقالمصدر.الدينأموروتعلمالقاءبينيجمعالأيامتلكفيوكان

أهلمنرجلوجواب.3و4/السابقالمصدر.ففطوجههلذقامةالغناءتركوقد،حداثتهفيمفنيآكان

مابثلاللهأخزاهمنإلأذلكيكرلابانه؟بالمديةالغاءيخكرمنالرشد:هارونسؤالعلىالمدينة

لم؟2/السابقالممدرذلكالىلثرمالكا،بهأخزى

يكرهبالمديةمن:الزهريسعدبنإبرايمسألالرشدهارونأنالمذكورالموضعفيالأغانيفي)جاء+

يغني:مالكآسمعأنهلهحلفثم.أنىابنمالك.بخزيهاللهقنعهمن:فقالالغناء؟

أينا.بقولهافاين5بيناازمعتسليمى

.191،/الفريدالعقدصاحبأيضاورواه.حنظلةأبايكىالمدينةاهلمنرجلعرسفيوذلك

في.أشقرياضهشديدالوجهحملكانأنهذكروالهترجمراالذينلأنفاسدة(ورداهااليالقصةوهذه

لتيكاالأمرلهتركلوالفرجوأبو،لم5هـ/النبلاءأعلامصير:الذهبيانظر،الهامةعظيم،زرتةعة

نأثملهكانوهل.بقولهقالمنوكذابصيهاللهفجازاهالفاقزمرةفيا،مةهذهفضلاءكابرلخر

(.نعلهدعيقاسلاوهرمالكفييكلم
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)1(.الرأيبربيعةيغزفكانلأنه(421أو،أر1،3ر2)تفروخ

علىقادرآيكنلمالكبيرالحجازفقيهمالكآأنقابيمفصلفينرىوسوف

فنؤه)2(،الموضوعاتيتجنبأنأرادإذاالرأيعنبمعزلالفقهفيكتابتصنيف

الفقهفيمنهجهتقديرفيبالغتدوورواها)3(أحاديثهبعضضبطوهذابربيعة

لأحاديثمخلصآوظل")4(،ربيعةماتمنذالفقهحلاوةذهبت9:فيهقالحتى

منجمغتالتيبالأحاديثاهتمامهعلكثيرأتزيدبدرجةبلدهشتةمععماالحجاز،

حولالرأياختلافالشأنهذافيذلكعلىمثاليوخيرالجديد.المذهبأجل

إلمطأوالواهبإلىتعودالتيالحياةأثناءالهبةأيأ،إالعفزىالمسماةالهبةشكل

عربيةعادةعلىبييالهبةمنالنوعهذاأنويبدو.لهالموهوبموتعندوريثه

بعدبعورضتذلكومع)6(.جائزةأنهاعلىمالكزمنبالمدينةقبقت)5(،قديمة

العفرى،جوازعدمأوبفسادتصزحوهيعليهانف!همالكاطقغالأحاديثمن

بعدلهممفكآالعفزىالموهوباعتبارفيالمؤقتالمالكلورثةالحقوتعطي

لسنا.)7(،-
ولكنناالمختلفةالمذاهببينالفقهيةالاختلافاتغورسبرلنويو.موله

فيالفرقلمعرفةالإسلاميالزواجأحكامأحدبتفصيليتعفقمثالاسنضرب

)8(.الحجازيةوالمدرسةالعراقيةالمدرسةبينالأحاديثاستعمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

.61صالظاهريةانظر،،الآخرينالرأيشيوخومنحيفةأبمامحاصرهومنمنهالخصوم!خر

عنهم.خثةحكاياتواخزعوا

.461صالصلة:بشكوالابن

(.المصيبةفيالحبةجامعالجنائز،)كتاب+228/الموطأمثلاانظر

الخيار(.فيجاءماباب،الطلاق)كتاب+344/الموطأعلىشرحهفيالزرقافي

ودائع(عارلاتالاالمالوما...الكىمنمضمراتالأالبر)وما،.وداثعسرةالأالمالوما:ليدقولانظر

العمرى(فيالقضاءباب،الأقضية)كابالموطا

أبيبسننوقارن()العمريكتابالننانظر.التفصلمنكثيرفيالمخالفةالأحاديثالنانيروى

(.الحمريفيباب،)اليوعكتابداود

النديمابنفهرشانظر.العمرىمألةفيبحثكما.المدرستينبينالاختلافأوجهالواقديعذدوقد
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قرارآليأخذمواتيةالفرصةمحمدوجدثقيفقبيلةهنرقتعندماإنهيقال

أكثرذمتهمعلىوكانحديثآأسلمواالذينالمشركيننساءمعيفعلأنيجبفيما

نأالنبيفأمرهزوجاتعشرلهكانأسلمالذيغيلانلأنزوجاتأربعمن

مصدرآالحكمهذافأصبح)1(،الباقياتيسزخوأنمنهنأربععلىيبقيئ

قتزتهمحمدعنضذزالذيالحكمهذاولكن)2(؟المماثلةالحالاتلكلحديثيآ

إنهللنفوقالواالحرفنبالمعنىالحجازيونفأخذ.مختلفبثمكلالمدرستان

فقطأمرالنبيئلأنمنهناصلايصرتانللرجلفيجوزالزوجاتبينقزقلا

نسبةاعتبارهمفيالعراقيونأخذبينما)3(،الأخرياتوتسريحأربععلىالإبقاء

الأربعالزوجاتأنوهيإسلاميةنظروجهةمنالمسألةإلىفنظروا،الحكم

.الأخرياتمنالزواقيالإسلامحزمبينمافقطالشرعياتالزوجاتهنالأول

يستبقيئأنلهالزواجهذابمثليعيثىالذيالمشركالزجلف!نوهكذا

لأنالأخرياتويطفقبه،الزواجفيأقدميتهنحسبأزواجأربعأسلمإذا

طريقةعلىوالتأقلالنظيرعنصرتأثيزهذاويبين)4(؟شرعيغيربهنالزواج

بينالتوفيقإلمطخلالهامنسعواالتيالمغالطةهذهوحتىالتفسير،فيالعراقيين

خصومهم.لاشمئزازمثيرةكانتالمستقلومذهبهمبهالمعزفالحديث

تجدد.رضاتحقيق111ص

024.صالسيركاب:الثافي)1(

اربما.منهناخز!:الئبييقولجثداودأبورواهاالتيالأحاديثفيوضوحاكثرالحكمجاءوقد)2(

(.أربعمنكرنساءوعند.أملمفيمنباب6الطلاق)كتاب

زوجاتستحرببنصفيانلأ!وكانالإسلامجاء:جريجابنعن6:و40/حجرابنب:قارن)3(

بينهالأسلاموفزقأصتتقدوكانتوبأمطلتىئم...فذكرهنزوجاتستأيةبنولصفوان

لكنشرعيبببلاعاتكةأيضاطلقعمرعهدوفيتزوجها،أبوهوكانالأصدبتفاخةوبين

أزواجه.ترتيبفيالثانيةهيوفاختةالأولىزوجتهوهبامكانت.ارادتهبمحض

(.المغيرةبنالويدنجتعاتكةترجمةفيحجرلابنالاصابةفيذلك)ورد.

(ئاملابنابخولةاليرة!ثرحفيللسهليالأنفالروضكابيريد)أظة+.991ثامابنعلىالهيلى)4(
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العراقالخطاببنعمرالخليفةأحفادأحذعمربناللهعبيدقدتمفعندما

شانوابانهمالبلادتلكشيوخاتهمللهجرةالثانيالقرنمنالثانيالنصففي

وأفسدوه)1(.العلم

بنفث!يمباستثناءالعراقيينمعاصريهمنأحدآأنأنسبنمالكيصذقولم

)2(.صحيحبشكلبالحديثيعتنيأنيستطيعهـ(أ83)تالواسطيتيشير

منضدهابالحججأعداؤهاجاءالعراقيةالطريقةمنالنفورهذاوبسبب

عسلبنصبيغيسمىالعراقأهلمنرجلأإنفيقالالمبكرالإسلاميالتاريخ

ويشرحالمفتوحةالولاياتمختل!فيالمعسيهيرينالمسلمينأجنادبينينتقلكان

جلدهبأنعمرعاقبهالمدينةإلىأقبلفلما،القرآنفيالغامضةبعقالمسائل

)3(.مخالطتهالمسلمينعكوحزم

التيالأقاصيصوأما)4(؟عظيمبابتهاجصبيغعقوبةالمحدثونويروي

برفته)5(.الدينيةالمعرفةمنالاتجاهبهذاللاستخفافصيغتفقدحمقهعنأخبرت

تطبيقمسائلمنمحذد؟مسائلفيمختلفةمناهبئتسلكانلاوالمدرستان

العامة؟الفقهيةالمسائلأكثرإلىأحيانآذلكتتجاوزانبل،فحسبالشريعة

يئتىلاالحجازيةللمدرسةفطبقآذلك؟عكواحل!بمثالينأق!أنوحسبنا

القاضيرأيأساسعلىأوالشخصيةالافتراضاتأساسعكالحكم

عاصم.بنحفصبنعمربنالهعبيدترجمة-المنيريةالطبعةر141/صالأساءتهذيب:النووي)1(

:فقالعليهفاجتمعواالكرفةعمربناللهعبيدعياقدم:قالعيةبنسمانعنالأصماء:تهذيب)في!ه

ضربا(.لأوجفاوإياكمعمرأدركاولونورهوأذبتمالعلمشنتم

.أووصالثافيالقمالابقالمصدر)2(

ئيما(.الوا!يذاكإلأومجدثمجناحدبالعراقوهل:مالك)قال،

عسل.مادة.4241/البلدانمعجم:ياقوت)3(

التنطع(وكرهالقياهابمنباب.)الشن:الدارمي)4(

.هاروناللامعبدطبعةهـ22.صالايثتقاقدرلد:ابن)5(
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دائماحكقهيقيتمأنالحاكمأوالقاضيعلىيجبولكن"،بعلمه"أيالشخميى

بدلآالحكميقفقأنفيجب))(كافيةالأدلةتكنلموإذا،الموضوعيةالأدلةعلى

تفضيلإلىميلآأكثر)3(العراقيةوالمدرسة)2(.برأيهفيهالقاضييقفيئأنمن

نأكذلكنرىالعاقةالمسألةهذهوفي)4(،الموضوعيالقاضيحكمقبول

.وتبريرهالموضوعيالحدسقيمةاعتباردونيحولوالمالفقهاء

)151

عهودحتىالإسلامفيمنتظميماستيماعنالكلامأنسلفممايتضح

تدورالتيالمتناقضةالأحاديثوضغتحيثمستحيلآ،يعدالأولمطتطؤرها

المتباينةالآراءدعمأجلمنظهرتوالتيمماثلواحدموضوعحول

الحجئة.متكافئةأنهالوكماجنبإلىجنبآالمختلفةللمدارس

المتناقضة،الأقوالهذهبينللتوفيقعديدملىطرقهنالكنظري!ناحيؤومن

أصبحوبواسطتهوأسانيدها،الأحاديثنقذأنتجالحديثدراسةوتعزيز

ممكنآ.أمرأالأخرىالأحاديثعلىماحديمبأسانيذترجيح

غلىحدي!ثىلتفضيليدعوهسببعلىالحصول4المراستطاعوهكذا

)((

)21

)3(

)4(

)صححا.أوأورقةول!،ده+ة4!!اهـ)اعع!"اهاحم!!ولءاء"3.حمه،لأ،!:التموديةبالقاعدةهذايذكر

أسفل.من39ص3جزء،لا"هكا6لألل!اولو1،ووص،1.ليمحا،لأ،لأء!للاححي!ء*"ءلاكا3فيالمرجع

حول.الاستصلاحمبدأباستعمالالمذهبهذاداخلأيضاالوجودممكنةوالقواعدالامتيازاتأنغير

2.وو/1د!،س!2الرقيةللدرا!اتف!نامجلةانظرالمبداهذا

الخصافالمصيلمنشىءفيوضحهاكماالمدرسةهذهداخلالرأيفيكذلكاختلافاتفالكولكن

عنيعرضونالذينالفقهاءأولئكالقرطيوينتقد.يليهاوالتيو5ورقة()غطوطالقاضيأدبفي

.3161/الزرقانيانظر،عنيالممصلانهدمناعدلبالمتصلالاهد:فيقولونالرعيةالقواعد

المثهادات.الأتميما،كتاب

(.ولايتهفيالحاكمعندتكونالثهادةباب،الأحكام)كتابالبخاري

(..بهقضىالقضاءمجلىفيرآهأوسمعما:العراقأهلبعضوتال:البخاري)في+
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.متضاربمذهبفيأوقعهمهذاأنإلأآخز،

تناقضيىأيوجودمنللتخقصيىالاختلافاتضب!طريقةأنويبدو

بعيد.زمنمنذموجودةتوفيقيةعمليةبواسطة

الذينالحديثخصومبسببجدآمبكز؟فشمنذالتوفيتيعمليةطتقتوقد

للبرهنةالمختلفةالأحاديثتحملهاالتيالمتناقضةالسمةهذهمهاجمةعلىتظافروا

يبزرها،مالهاليسالتقئةالدوائرفيالأحاديثلتلكتعزىالتيالحجيةأنعلى

.الهجومذلكلمجابهةالعذةيعذواأنالحديثلأنصارلابدكانولذلك

بمحاولاتالمتناقضاتتلكمنالتخقصكانللدفاعسبيلوأيسر

الفقهاءأولئكأحاوهو-هـ(402)تالشافعيئخقمصوقد.توفيقية

علومفيمنهجيةلطريقةابتكارهبسببسمعةأعظماكتسبوالذيالأوائل

النظريةوطؤر،الفقهأصولفي)1(!!الرسالةكتابهفيكثيرةفصولأ-الشريعة

استعملوقد.متناقضةأحاديثأقيعليهاتتفقأنيمكنالتيالمبادئحسب

قدالطريقةهذهانعليذلوهذاكبير،بيسيرتلكالذفاعأسلحةقتيبةابن

فعلآ.صحيحبشكلإليهاينتميالتيالأوساطفيتأشسمت

المنهجية:الحيلةلهذهتوضيحخيرالآتيوالمثال

قالوا:.المشركينذراريفيمختلفانحديثان-الحديثأعداءأي-"قالوا

خيلناتطؤهمالمشركينذراري،اللهرسولطيا:قالجثامةبنالصعبأنرويتم

بعثأنهرويتمثمقالوا:)2(.آبائهممنهم:قال؟.الغارةعندالليلظلمفي

:قالشديدآ.إنكارآوص!اللهرسولذلكفأنكروالصبيانالنساءفقتلواسرتة

وتوجد.الحديثتفيرتاريخفيأميهعنفضلاالأسلاميالفقهعلمفيتحولينقطةالكتابهذايعد)1(

.،أو04صنةئاكرأحمدوتحققهبطبهأقام.المصريةالكتببدارخطتاننختانفه

ائركبن(ذرارىفيباب،اللة)كنابالننداود:أبو)2(
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؟")1(.المشركينذراريخياركمأوليس

جثامةبنالصعبلأن،اختلافالحديثينبينلشإنه:نقولونحن

آبائهم.منهم:فقال،الغارةعندالليلظلمتطؤهمالمسلمينخيلأناعلمه

الغارةوكانتالليلكانف!ذا،آبائهمحكمالدنيافيحكقهمأنيريد

حكمحكقهملأنالأطفالأجلمنتكقوافلاالمشركينفيالفرصةوقعت

قتلهمال!يري!علىالثانيالحديثفيأنكرثم،قتلهمتتعمدواأنغيرمنآبائهم

ذراريخياركمأوليس:فقالآبائهملشركذلكتعمدوالأنهموالصبيانالنساء

فصولموهنالك)2(.إسلامهويحسنبلغإذايسلممنفيهمفلعليريد:؟الم!ثركين

.المتناقضاتتلكمنالحديثيةماذتهاخقتالإسلاميالفقهفيقليلة

العلاقاتبشكلالاعترافأساسعلالمبنيئالحديثأنالواضحومن

شرعية،قوةبذلكفأعطاهااليوميةللحياةالعمليةالممارساتفيراجالقائمة

الأزمنةفيوالفوضىالشكوكتنتابهاالتيالأوساطفيتنظيمآعاملآأصبحكما

يغزف!ماوهوالجديدالحياةشكلمتناقضغيربأسلوبنطمأنهأو،المبكرة

.وحدهالإسلامخلالمن

يمكنالسائذالعردتإجمالآيناقضماحديثأأننظنأنالؤفيممنولعفه

الحمايةالاعتبارفيأخذنالوحتىالسائدةالأوضاعإبطاليفيبالفعلينجخأن

الحديث.بدراسةالمنشغلينلأولئكميختالتي

عطةنجاوبذلك.الآخرينعنوعمي،فقتللحيةلهكانتمنتريظةنجياسرىمن!الئبياختار)1(

الأسماءتهذيبفيجاءماتصويبيجبذلكعلىوبناء،،،13/واللغاتالأساءتهذيبانظر.القرظي

يئبت.لمولي!يبتلم:والصراب،522ص

تعاليمالي()أبوابالزمذيوجامعالناء(.قلفيبابالجهاد،)كتابداوداي!شنفيوردوقد

وأقيددونوالثوخوالناءبالأطفالأوصىوقدائمركين،معبالحربتتصل!الئبيإلىتتب

.10361/التاريخ:الطبري73.صوالحدائقالعيون.ئرط

النجار.زهريبفاية263صالحديثمخنلف:قتيةابن)2(
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الجميعلجعلكافيةتكنلمالعباسيينحكمتحتالمتزايدةالستيماوأهمية

مستوىالبدايةفييتجاوزلمنشاطهمأنويبدولرجالها؟فريسةاستثناءدون

معالحياةولكن،دينيةروحفيينطموهاأنحاولواالتياليوميةالحياةمطالب

دراستهم.عنينشأقدالذيالغلوأنواعلكلتهيألمذلك

الجذورذاتالأخرىوالعاداتالفقهيةالممارساتعلى4القضاوكان

مستحيلآ.أمرآالفقهيةافتراضاتهممعتنسجمولمذوقهممعتتفقلمالتيالعميقة

معدومآتتفقلمالمارسةأنهيأخرىبعدمرةتظهرالتيوالمشكلة

بمقدورلكان،الاهتماممثارفقطهيالمحليةالانحرافاتكانتولو،الستة

لمالذينالحكامعلىغضبهمجاتمتصمئواوأنضدهابشذ؟يحتجواأنالفقهاء

حاكماوالأخرىالفينةبينيجدونفهمالمنكر،تغييرعلىكافيبشكليعينوهم

بنصرتهم.رحمتهويرجواللهيخشى

عرضةوحدهاالمحليةالانحرافاتتكنلم-حالأيةعلى-الغالبوفي

هنالككانتالأتقياءالمحدثينمذاهببينومنغيرها؟إلىتعذاهابلللسخط

للحياةالعريضةالمجالاتفيالعملعليهكانمامعتختلفالمذاهببعض

معلتتفقالاتجاهاتبناءلإعادةقوةلهاتكنلمذلكمعوهي؟العامة

بها.الاعترافإلمطماحذإلىتميلكانتأنهامع،تصورهم

تجاوزتالتيوالأفكارالعاداتمعهذاتحقيقالمستحيلمنوكان

تعدأنيجبكانوالتي،عميقبشكلبهاوعملالمحليةالدوائرأهميتها

يكونانيقبلأنفإماالاتفاقمنبذاالفقيهيجدولم.ايأمةإجماعب!نصاف

الأحاديثخضمفيلهناسنيعكيقغأنعليهالسهلومنمنسوخآ،حديثه

نأمنوبالرغم.بالإجماعفيقبليتنازذأنأو،الوسطفيالمنتشرةالمتناقضة

تئيمخلالأنه،الشريعةحكميبطللاأنهإلأ،السنةصريحمعيتناقضالإجماغ
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تكنلمهـانناسخةسئةوجودعكيدذالسئيمامعوتعارضا،ئئشخولا

ص،،?.-)1(
فيوذلكالسنيماخخييماإنقادمنهاقصذبارعةحيلةهذهوكانت؟معروده

.الحياةحقائقتفرضهاالتيالقويةالمطالبمواجهة

هنالكوليسإخلاصآ،أكثزذلكمعكانوا)2(الأولىالعهودفيوالناس

اليوميةالممارساتتبريرفيبهاللاحتجاجمعروفةغيرأحاديثلوجوديدعوما

ابنيقولفمثلآ:،مطلقبشكلقبولهامنبدلاالستيماحسبموجودةهيكما

فيالرأيأصحابضدالحديثلأصحابالمتحمسينالمدافعينأحدوهوقتيبة

لأن،بالروايةثبوتهمنأكثر،بالإجماععندنايثبتالحقإن9:الثالثالقرن

الشبهعليهوتدخل،والإغفالالسهومنعوارضفيهتعترضقدالحديث

بأمرينيأتيوقد،الثقةغيرمنالثقةويأخذه،والنسخوالتأويلات

الناسىيرويولذلككلهاالاسبابهذهمنسليم.والإجماع...مختلفين

بخلافها")3(.ؤيغقلونالأحاديث

معرفةفيالنضجمرحلةإلىبالمذهبدفعالاختلاتأوالتناقضوبهذا

المبدأوهذا"؟الاجماعهووهذا9المسلمينجمهوروعملالعامالرأيأهمية

محمدأإنويقال.أخرىحخةأيةمنأكبرالإسلاميئالوعيفيقيمةلهالعظيم

المتكلمينمنقليلوعدد")4(،ضلالةعلىأمتيتجتمع"لاقائلآ:بذلكصزح

الثرح(.)مقدمةهر15/ملمثرح:النووي)1(

.الاجماعيكافيءعندهوهذا،المختلفةالأحاديثمنأولىالعملعليهماتصحيحأنأن!بنمالكيرى)2(

.2و12/للعبدريالمدخلكتابفيالمألةتفاصيلانظر

،1.2صالحديثمختلف:قيبةابن)3(

لزومباب،الفتن(بواب)الزمذكط،(الفتنةذكرباب،والملاحمالفتنكتاب)الن:داودأبو)4(

وملمالبخارييروياولم.32رملاحظةورصالظاهرية،114/لبغويالةمصايح.(الجماعة

الحن.تجيلمنولكنصجحأيعدلا)ذالابهاعحديث
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)1(.القطعيالاجماععارضوا

صياغةلإعادةالمحدثينسعيمقابلةفيالتوازنمننوعهوإذنفالاجماع

للمجتمعالعرفيةالقوانينولمجابهة،نظرهموجهاتحسبالموجودةالعادات

حاد.بشكل

مواجهةفيبضعفهمالاعترافإلأالمحدثينأماميكنلمللتورأيناوكما

جعلالذيالاعترافلهذاشكلاوجدوابحيثالذكاءمنوكانوا،القوةهذه

السئة.عناصرمنعنصرآالاجماعإقرار

المسلمونمجمعانيجوزقد:قولهعنهومجكى.المعتزليالنطامأولئكومن.الفلسمهالأوساطفيسيمالا)1(

ولي!الأنبياء،جميعدونكافةالناسالىبعث!النبيأنعلى)جماعهمذلكومنالخطأ.علىجميعا

.هـأصالحدبثمحتفتأويل:قتيةابنانظر،...الخ...الخلقيعائرإلىبحثهنبيوكل.كذلك
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لثإل!ثإإلمفئلئ

النبوىالحديث

الإسلاصفىالفرقبنزاعوصملته

)1(

اقلهيالحديثفيالفقهيةالجوانبأنالثقافيبالتاريخيتصلفيمانجد

بالأوساطالدينيةالعناصراصطدامكيفيةتوضحالتيالجوانبتلكمنشأنآ

المنصبةالآراءتظهرمذاهبهمكلفيوكشأنهم.الإسلامفيالسياسيةوالروابط

حديث.صورةفي()المباحثالموضوعاتتلكعلى

توضحالتيالأحاديثمنالمجموعاتلبعضسنعرضالصددهذاوفي

الدولةسلطاننحودينيأالموجهةالدوائرموتفعننجمتالتيالعلاقات

الأحاديثمنطائفةنحوشيءكلقبلاهتماكناسينصرفكما،الحقيقيئ

قدظروففيللحكومةاكيدةالطاعةلمفهومأصلهافيتدينالتيالسياسية

لأولخلقهاقدالظروفوهذه.الطاعةرفضفيهاالدينيئالواجبمنيبدو

كلي.بشكلللدينمعادحكموهو،الأمويالحكممرة

لأهلخلافآالتقيئالمسلمعندبدهيآأمرأالحكملهذاالتسليميبدولاوقد
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)1("للخالقوأعصاهللمخلوقالناس"أطوع:بأنهمؤضفواالذينالشام

إذامافييشكحتىالذاق!إحساسهإلم!لدينهالمخلص!المسلميحتاجولا

يوسفبنالحجاجأمثالمنالمخلصونوعماالموولاتهمدمشقحكائمكان

نأيكفيإذ،المؤمنةللجماعةالحقيقيونالزعماءهموآخرينالقسريوخالد

جهدآرسلهميأللمالذينالثائرينمنوبعضالإمامةيذعيمنهنالكيكون

تأثيرآ.أكثزيكونواحتىمآربهمعلىالتقوىمننوعإضفاءفي

الحكامأولئكنحوالصالحونالمؤمنونيتخذهأنيجبالذيالموقفهوماأفا

الدينية.الحياةفيالأسئلةأهئمباعتبارهاالفترةتلكفيأثيرتالتيالقضيةفهو

الحديثلناحفظوقد،السؤالهذاعنمختلفةإجاباتهنالكوكانت

لممتصلبينثقةأنالسابقالفصلفيرأيناوقد.القراراتتلكانعكاسق

اسمعليهمأطلقالذينورجالهمالضعفاءالحكامبأولئكمطلقآيعترفوا

فعالة.بمقاومةوجابهوهم،)2(،ااثجقين

مقاتلةوجوبفيالخوارجنظروجهةفيكليبشكلالقومهؤلاءساهوقد

بنيه.وربماعليخلافةبتبريراقتناعهمفيخالفوهمولكنهمالحكامهؤلاء

بأنالاعترالتالموتمنازعتهعندحتىأحدهمإيمانتماممنوكان

لم.12/الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو)1(

،42و2/ابلدان:معجموياقرت،،3/1:الأغاققارن،(المحل)الحجاجوعن.و61/الأغافي)2(

الزبيرينعل(الاكئن)اصميطلقونبدورهموالأمويون،واحدجانبمنشخصرايرببلاوهذا

الأغافي:منالأولالموضعفيجاء)7/2461.0الأكافي.انظربمكة

المحلأختالمحلةيحب.غزلمعنىالقلبمنألا

اهلوكان،الكعبةلاحلالهبذلكشمييوسفبنالحجاجهوهناالنميريعناهالذيالمحل:وفيه

الأغافي:صالئاكالموضعفيوجاه.بذلكيحونهالحجاز

حمامهاوطارأقاصهافخمت.وأفدواالاكثونعاثو)ذا

.(الزبيربناللهعبدأتجاعالهنل!صخرابويخهايهجوقمدةمناليتوهذا
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)1(.المؤمنينزفز؟منيغذأنيمكنلاالحخاقي

مثل:أحاديثيشيعونواعتدالآتانيآأكثرهموكان

حتىمنهافيمنعونكمبأيديهمأرزالمحمأمراء،عليكم"سيكون

ف!ن،منكمقبلوهماالحقفاعطوهم،ظلمهمعلىوتعينوهمبكذبهمتصذقوهم

)2(.شهيدأفهوذلكعلىقيلفمنفقاتلوهمغادروه

يغزلتالذيالفقهيئالاتجاهمعبحذ؟المعارضةالفرقةهذهاختلفتوقد

سببأالشرعيةللأحكامالأمويينرفضفيتزؤنلالأنهم)3(بالمرجئةأنصاره

)5(ولفهم.بالكفرلنعتهمأو)4(نظري!ناحيؤمنحتىطاعتهملرفضكافيآ

جملة،بالإسلاميقرواأنحقيقيينمؤمنينيكونوالكينظرهمفيويكفي

)6(.الفعلىالسلوكعنكثيرآيسألواولم

وموقصالصارمةالأمويينإجراءاقيالناسهؤلاءيرفضلمولذلك

مبرراتعنبحثواوقد.طاعتهمرفضواالذينالصالحينأولئكمنولاتهم

)1(

)3(

)3(

)6(

جبير(.بنسعيد:مقتلالملكعبدبنالوليدأيام)ذكر.2361/الذهبمروج:المعودي

،(.مؤمنغيرالحجاج"أن:بالهادتينالتلفظبعدمقتلهعندقالجبيربنسيدانالذهبمروجفي)جاء،

.و42/الصحابةتم!زفيحجر:الاعابةابن

بمجلةانمورة"الإرجاء،عنمقاتهفيفلوتنوفان؟والريعةالعيلةتهر:جولدةكذلكانظرالمرخةأعن

لاسلامية،المعارتدائرةفي")المرخةعنفي،فنسنكا،ومقالة561ص54مجلد،الألمانالمئرقينجمية

"إمامةموضرعفيتتمثلمذبيمانظريةمالةضكلاتماخرةالحهودفيالموقففيالاختلافهذااتخذ

ينكرونمذهبهأتباعبعضأنغيرالرأيهذاصاحبهرمرجئأباعتبارهحيفةابا)نويقالاالفاصق

.ب26ورقة.مخطرطللخصاتالقاضيأدب.انظرذلك

إليتنتصهـ232/ربهعدابنعقدفيوالراردةمانأهلمنعكبخصومالتحلقةالمحتدلةوالأحكام

المقدلة.الدوائرهذه

زلفهيقأةقئجواتتنكأنأ:511/الكهفتعالىقولهالقرآنمننزلماأخرأنالطبريجريرلابنروايةوفي

السيوطي:العزو.لهذاخاصلشبذكرثونصمانابمابنمماويةيلىذلكولعزواض!لح!تحلآتقغتل

إلىذلكبعزوتصدراالمرخةخصومأننخمنأنويمكنهـ16،2/الطبريتفيرأعن،12/الاتقان

و(.)رجبالجنرغالبأتحلطالجماعةتلكاصمفهاشقالذيوالجنر.الفرقةتلكتمئهالأمويين
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أئمةإنالأتقياء.حتىخصومهمحقفيالأمويونارتكبهاالتيالمذبحةلتلك

نأفيالشكإلىيدعوماثمةوليس)1(،المرجئةإلىينتمونكانواالأتقياءالفقه

طائعينوحكامآللأمويينفعالةأداةكانواآنفأقابلناهمالذينالفقهاءأولئك

مؤمنين،ليسواومحرضيهمأميةبنيأعداءأنيعلنواأنمنهممتوقعآوكان.لهم

البيعة)2(ونكثالعصاشقامنأنعلىالتحريضمعالرأيهذايشيعواوأن

بالكفر")3(.لجديرالمسلمينوأخافالجماعةوفارق

فيقديمموطىءعليحصلواأنالأمويوناستطاعلماالمساعدةهذهولولا

الأتقياءالفقهاءأحدمسعودبنعتبةبناللهعبدبنعونفي.ولناالإسلام

تركهمثممرجئآ،حياتهأولفيكانوقد،ذلكعلىشاها(الأولالقرن)نهاية

بنعمرزمنفيإلأالأمويينمعيتصالحولمالأشعثجيشمعالحجاجليقاتل

منالهاربالمبأنالقائلللمبدأمؤيدآكاننفسهالأميرهذالأن)4(،العزيزعبد

طاعةلاألا.العاصيهوالظالمالإمامولكن،بعاصليسالظالمالإمام

إ)5(.الخالقمعصيةفيلمخلوق

بانفصالهتتعلققليلةشعريةنصوصوثمةأيضآ،شاعرآعونكانوقد

.4طالمعارف.دارعكاشةثروتتحمين،625صالمعارف:قتيبةابنمثلا،انظر(1)

انظر،المحنىهذاحولو11/الأمثالمجمع:الميدافيالعصا،،وقتيلاإياكالعربما:بالمثلذلكقارن)2(

.5و-31/25لأغافيا

الأثقري:معدانبنكعبشعرمن،الأغانيفياليهاثمارالموضعفي)ورده

تبريولاتريىلالكيزأف!ن.العصاوانقتالناسامرئاعاذا

.302/الفريدالحقد:ربهعبدابن)3(

كافرأ(كانالحجاجأنزعممنفصل-ولبرامكةوالطاليينوالحجاجزيادأنجارفيالثانيةاليقية)كاب+

42.صوالحداثقالعيون)4(

بنعتةبناللهعبدبنعونمعإليهمبهوبعثالخوارجالىكتابأكبالعزيزعدبنعمرانأوفيه+

الحنطلي،الزبربنومحمدصحود

الحزيز(عدبنعمرخلافة)ذكر..2451/الذهب:مروجالمسعودلى)5(
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:يقول،بالأمويينالعلاقةفيالمرجئةيراهماكانتبينوهيالمرجئةعن

المرجئونايقولماأفارقشلثغيرأفارقماأول

المؤمنينا4دماحزقتوقدحلالى)1(دمامؤمنوقالوا

بجائرينا)3(المؤمنونوليسجوبى)2(أهلمنمؤمنوقالوا

موضوعفيالبحثالمرجئةفرقةأصلأنبعيدحدإلمطالمحتملومن

حقيقةوضاعتبعد،فيماالسببهذااختفىوعندما.الأموفيللحكمالولاء

أفعالالتقويمعلىاهتمامهمجلالمرجئةركرالمؤمنيندماستحلالأوإراقة

عقدتآ.العبد

تاريخيةناحيةمنسبققدالسياسيالإرجاءبأننسفمأنيجبوبذلك

اللغوقيالغموضعلىالضوءمنكثيرآيسفطلابدوره.وهذاالعقدقيالإرجاء

)4(.الجماعةهذهلاسمالحرفنبالمعنىالمتصل

درجةيبلغوالموهم-أميةلبنيوالدينيونالسياسيونالخصومتبنىوإذا

للشيعة.طبيعيآنقيضآالمرجئةكانرئي!يربشكلالعلويينحزب-الخوارج

)5(.إليهذهبناماصخيماعلىالبرهنةعنيغنيالمعارضةلهذهالفعليوالوجود

.؟،/المقدفه"أنتلحماآكلأنأحب)ف!في:للحنأبيهبنزيادقولشذكرأنالمرءعلى)1(

منرجلبخصوصاليهبعثهاقدكانرسالةعلىردآعلىبنالحسنإلىزيادمنرسالةفيذلك)جاء+

شيعته(اهل

الأموية.الأدرةمعتتنابأفضلروايةوهي.جوراس:منروايةوفي)2(

:بقارن(ونسبهاللهعبدبناللهجد)ذكرو2هـ/والأغافي025صالمعارف:قيةابن)3(

+حكل!)،*حس!لااول38ح3ء".5!أول8ح،5.0+5ء،2

ي!كحألاه!ث!عمؤففى304ح3(ء؟8.4!هه.ر4:رنقا)4(

الأغافي:،،الخوارجرأييريانواثنانيتثيعان"اثنانوستنفلد!عة0،2صالمعارف:قتيةابن)5(

مقابلوالمرجىء،اليا!يئالارجاءلاالعقدفيالارجاءهناوالمرادومرجىء،شيعيااختصم:،43/

من8هـهرقم378صوردبما.قارن085رقم،لم6صاليةكتبفهرست:الطو!ي.للوعيدئ

الوعيد،.الىدايذهبمقابلبالارجاءا"يقول.الابقالمصدر
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-71رسنةحوالي)توفيالحميرفيالكيسانيللشاعرقصيدةفيجاءوقد

علي:ولديفيهايمدحهـ(ألم9

)1(تزعمانماغيرالهدىبأنواعلماترجئالاخليلي

العلويينالأئمةرفضويعنيء(مرجىمنهالفاعلواسم)مصدروالإرجاء

وأشياعه(حرب)ابنبالأمويينالاعترافويوصف.بخصومهموالاعزاف

.(51رقم)البيتالقصيدةهذهأبياتأحدفيذلكجاء)يرجىء(كمابالفعل

إشارةأوسعمعنىفيمتهكما-وربما-الكلمةهذاهالشاعريستعملوقد

إمامه:إلم!

(3شقياأوبرآالعمرينعن)2(صوابحسنيأباصارجائي

حول،7،دأعأ،دلاهللثائرينومعاديأللدولةمواليآحزبآتشكلالمرجئةف!نوهكذا

بزوالينتهواولمأميةبنينازعواالذينالمتصقبونالدينيونالخصومأولثك

داخلالشريعةيخالفونكانواآخرينحكايمعهدفيأيضأظهرواحيثدولتهم

الصالحين.الأتقياصونفوزاشمئزازيعيشونهاالتيحياتهمفأثارتالقصور

فطلعيطلعمنأؤلبيظفجحلاومرجىء،شيعي:اختصمالأكانيكتابمنالابقالموضع)في،

شيعبئأغلايأنإلأ.أدريلا:فقالالمرجىء؟أمالثيعيئخيرأيهمايزيدأبا:لهفقالا()المغنيالدلال

ء(.مرجىوأسفلي

هرخرونه.سنركصديقيالبيتهذاإلىنبفي.وقد761/الأغافي)1(

نفسهاالقصيدةفيجاءكماالممنيهذافيأيضآيستعملو()رجلمادةالأولالتحريفأنملاحظةيجب)2(

ب!اقارناللحجاجلأرجوإفي9:وفيهأو3/الفريدب:العقدقارنعليآحسنأباأرجو(:أرقم)اليت

.هـ()رقمهاثد())صورد

نفسها:القصدةمن(11)ورقم(1)رقمالبيتراجع.711/الأغافي)3(

بأسالإرجاءفيعليفيس

الأغافي:فيكمادثاربنعاربقول)يعني+

علياحنأباأرجوبأنسفاهاأقرامعينييب

شا(أخافولستلىولابأشالإرجاءفيعلىفيى
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اخزاقفينجحمعتدلىحزبظهرالمتطرق!التيارينهذينبينومن

الحديث.فيملموسآأثرآرأيهفتركالإسلامفيالجماعيئالوجدان

ذكيآعملأ-بصددهمنحنالذين-المعتدلونالفقهاءهؤلاءحفقوقد

برغمإغفافايمكنلاالذيننظروجهةمنالحكامأفيييماغذتمإنوحيثجدأ.

الفقها4أولئكنشز،المرجئةتسامح

علىلهمحقالأحواليكلفيالحقيقينالحكامطاعةبأنالقائلالمذهب

.الإسلامووجذ؟الذوليمامصلحةذلكوفي،للحكمأهلأيرونهملاالذينأولئك

جليلةخدمةبتقديمالناسقامالمذهبهذاالمتضقنةالأحاديمثوبنشر

حدإلىساعدواقدأنهميبدوذلكجانبوإلى.الحاكمةللدوائرمقصودؤغير

مبايعةفيتتسامحالتيالعامةعندمقبولىحاكيمكلأنعلىالتأكيدفيبعيل!

واقعأباعتبارهالرضاأوالقبولأنحينفي،الحكمأهليةلهاليستحكوماقي

بالشرعية.لنفسهالتظفزثور؟كلسعيهونافذآ

الغوغاءحزضتةالذيالدينيئالضميرتهدئةالضرورقيمنكانوقد

لنالناسسوادف!نذلكأمكنوإذا.بالحكموالمطالبونوالمتمزدونالئمئة

عمرو.أمالخلافةكرسيعكجلسأزيايضيرهم

المؤمنينا)1(.أميرنبايعها!بهنل!أوبرملةتأتوافإن

غلبا)2(.حولنامنعكالملوكأي5يرزؤناكانوماذاعليناماذا

بنعمروالشاعروص!،المتأخرةالفزاتعن)3(فضلآمبكرةفزةومنذ

والمأمونالأمينبينكانتالتيللمنافسيمامعاصرآوكان-العتريالملكعبد

بقوله:الناسمشاعز-العباسيين

(.السلوليمامبنالرحمنعبدشعرمن)وهو،.212/الذهب:مروجالمعودي)1(

الزبير(.مولىحرةلأ!والعريزيد.بنمعاويةأيام)ذكر50.و2/السابقالمصدر)2(

حم!)+ع!،ول-س!+ء"ء4حول4)حعول،653.0"ول!هلأ+ه.:بنرقا(3)
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يومأبغدادبتارفيولست

قق!تاساعدناالعيشماإذا

)21

أقاماأوتزخلقنتزخل

الإماما)1(كانقنبغانبالي

بأحاديثهم،الدينئيماالحنز؟هذهمنيتخقصواأنالأتقياء4الفقهااستطاع

تطؤليفيبالغأثرلهاكانالتيالأحاديثهذهمنبمجموع!هناخهتئ!وسوف

مختلفةمستويابتمثلالأحاديثأنالقارئوسيرىالإسلامثيما.الذول!حيا؟

تلكوكل.حدهعلىبهالاحتفاخضروريآيبدولاالذيالتوشط)2(من

طاعتهايجبجائرةكانتص!انالحكومةأنوهومقصدها،فيتتفقالأحاديث

الله.إلىحكايهاهلافيأفزويفؤض!

كتابهفيالفئةهذهإلمطتنتميالتيوالمذاصتالآراءيوسفأبوجمعوقد

منها)4(.أخرىطائفةالشيباف!كتابتضفنالرشيد)3(،كمالهارون

ماتشبرآالسلطانمنخرجمنف!نهفليبصر،شيئآأميرهمنأنكرإمن

الجماعةترك"منساعيماإ)6(.فتنيمامنخيرمدةجائراسلطانأ)5(الجاهليةميتة

)1(

)2(

)5(

)6(

خويه.ديطبمة8و3:5والملوكالرصلتارصخ:الطبري

قال:ونفمل.نفعلأنيأمرنامحاهـلةعضكابنهذا!:الفاشل:الآقيالحديثفيالمضادالمنمبيتركز

(.الفتنذكرباب،والملاحمالقن)كتابالننداود:أبو،اللهمحصةفيواعصهاله،طاعةفيأطعه

اللهعبدهوالمؤوللأنجولدتيهرمنوهموهو!،البيكلاممنلي!داودأ!صنفيجاء)ماه

وسواءالتدلي!.منالنرعلهذاالقارئفيه.الكعبةرتعدبنالرحمنعدهووصائلهعمرو،بن

رأيناوتد.بحوثهفيالعلميئبالمنهججولدتيهرالتزاممبلغعلىيدذف!نهلا،أممقصودأالخطأهذاأكان

مفى(.فيماالنحوهذامن!ثيئأ

.51ص:الخراجيوسفأبو

لأ*طؤ*طؤههة3،!

تكروكا،(أمورأبعدي"سزون!:الئيقولباب،الفتن)كتابالبخاري

اسلطان:العاصبنعمروشعارالقيلهذاومن.أنىبنمالكعنو155/للمقريالطيبنفحفي

.أو08للثربيروتدارطبة2222/اليعقوب،تدومقنةمنخيرعومظلوم
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علىالسي!يرفعلمنأحدها،أبوابسبعةالجهنتم."الإسلامحبلقطغشبرآ

كائنآبالسيضقيلالجماع!عنخرجفمنكثير"فتنأمتيفيستكون9لأ)1(0أمتي

بعديأمراءعليكمكانإذاستفعلون"ماذا:قولهالنبيعنويزؤى."كانمن

ونقاتلهم)2(عواتقناعكسيوقنانحملقالوا؟عليكمالمالببعضيستأثرون

بالصبر.عليكمذلكمنأحسنهوماعلىسأدتكمبل:فقالثانيةنلقاكحتى

والصلاةفاجرآ،أوكانبزآأميركلمععليكمواجب"الجهاد"،تلقوفيحتى

فاجرآدا)3(.أوكانبرآمسليمكلخلفعليكمواجبة

معصيتهموأن،اللهطاعةطاعتهمف!نتخالفوهملاأئمتكمبطاعة"تمسكوا

إ)4(.وشئتشقااللهلعنةفعليهاللهطاعةبغيرشيئآأموركممنولي..ومناللهمعصية

تشتوالا."إ)5(.اللهأهانهالأرضيىفياللهسلطانأهانقن:9النبيبقولالمنيهرينأقاتم

الوزرفعليهمأساءوالانالشكر،وعليكتمالأجرلهمكانأحسنوا)نف!نهمالولاة

بالحميةاللهنقمةتستبقوافلايشاءممنبهااللهيشقمنقمةهمهـانماالضبز،وعليكم

والتضزتج")6(.بالاستكانةواستقبلوها،والغضب

الحخاقي!إن:الظلمةقتلعنالرأيبهذاالقائلونامتنعالاعتباراتولهذه

")7(.بالسيفاللهعقوبةتستقبلوافلااللهمنعقوبة

طائفيمابأقيائلخاقيعنبالامتناعيكتفوالمالحقيقيينالمؤمنينف!نوعمومآ

)2(

)3(

)4(

)3(

)7(

الحجر(.سورةالتفسير،)كابالنن:الترمذي

عواتقا".علىأجافنا"وضعنا(:هـأرتم،بابالجزية)كتاببالبخاريقارن

(.فيهفليستالحديثبمهأما.إلخ(،.أسيافنا)وضعناعارةإلاإليهائارالموضعفيالبخاريفيالي!"

تعليقا()راجع+4(.،بابالجزيئ)كاببالبخاريقارنالجرر(،أئمةمعالغزوبابالجهاد،)كابداودأبو

.ألم40/الإصابة:حجرابن

(متروكوهوالمصلوبسيدبنمحمدوعلتهضيفحديث)وهو+

الخلفاء(.فيجاءماباب)القن،الترمذي

.6691بيروتصادردارطبة3وصطباطبا:الفخريابن

.91و/:العقدرلهعبدابن

-137-



وصبرتسليمفينهايتهاينتظرونبيوتهمزفنظقوابلوالثوراتالفتنزمنفي

فيهاوالماشي،الماشيمنخيرفيهاوالقائم،القائممنخير)1(فيها"القاعدلأن

إ)2(.الساعيمنخير

لابذكانوإذا")4(الفتنجتتلمنالسعيذ"صىان"،أحلاسق)3(بيوتكم!كونوا

الفتن-فيأي-فيهاك!روا9")5(القاتلاللهعبذتكنولاالمقتولاللهعبذ"فكن

وخيزآيخيره)7(،إلم!")6(خشبمنسيفأ"واتخذ"،أوتازكمفيهاوقالغوا!ميسيكم

فيها)8(.يتورطفلاالفتنعنبعيدآقصيركنيفي4المريبقىأنكلهذلك

وتواسيهمالمسلمينتحذزالتيالأحاديثتلكتنتميالطائفةهذهوالمط

عليهالاعتراض!فيكفي،باللسانأوباليدالمنكيرلتغييرسبيلثمةيكنلمإذانه.

عنها")15(.غابكمنؤترقهاشهذها)9("منبالقلب

ولمنعالقائمالئظامدعيمأجلمن4الفقهاقدمهاالتيالعافةالمبادىءهيتلك

صالطوالا،خبارفيالديوريحنيفةابواوردهااليالكوفةأهلفيالأشعريموسىأببخطةقارن)1(

فيدوزيراجع)نام(لكلمةالقديماللغويالمعنىولمعرفة"الساعيمنخيراالناثميقولحيث145

انظر:لمو5ص،81!أليدنأطبعة3،!،ولءاه"دا*دا،44!!هأ،!أأ3ء3ع!34كتابه

كاة+ه+.+ح"3ءه.،"ء3ممن!4!حاكر.4!ح+هأ(902.1051.)885."

أ.ونائم)قائم5و44/البلدان:معجمالحمويياقوتأيضأ:انظر

القائم(منخيريخهاالقاعدفتنةتكون،باب)الفتنالسنن:الزمذي)2(

فييقرلحبث،المحريالعلاهلأبالزندسقطانظرللرحبيتث،"جئقالمفردبالمعنىوردتكما)ر(

221.صالديخوريحيفةياب!الطوالا،نجاروانظر"،بيتهأحلاسمن"جئىلهتصيدة

حيأ(.الإنانداممابيةأحلاصمنحلسآنكمرجلكلفيكن:الحسينيقولأوفيه"

(.العةفيالسعيعنالنهيباب،الفتن)كتابداودأبو)4(

292(.5/م!دهفيأحمد،)أخرجه.551صالحديثمختلف:قتيبةابن)5(

(الكاذبالنبي)المخاركتابهفيجلدرفانساتهاالتيالحقيعةفينفكرانالواضحمنأنهيبدو)6(

72.ص!!ل!اس!5ء4.مكلعا"ءهولء4ا!74حث!!5353،ءث!أس!ا(4+ح1)888

خب(.مئالشفاتخاذفيماجاءباب،الفتن)كابالترمذي)7(

الفتن(من)الفرارمنناالمقصودوليسى(،القنمنالفرارالدينمنباب،الإيهـان)كتابالبخاري)8(

السلطةعلىالخروجاتجابالمقصودولكن،الأخلاتةالغوايةمنالهروب

حم!ا(ث!ا.مح!أ!!3،ع3لا3ء43؟!ة+ح"إ3مما4ح3حا3ء"75+ل!ا8لا+مح!أ+أ3ا*اس!ا2؟08771.91..63)

.(1)رقمملاحظة7،5ص70214(،مجلد)قالألمانيةالئرقيةالجمعيةمجلةانظر)9(

(.والهيالأمرباب،الملاحم)كتابداودأبو)15(
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صدرمنعمليةأمثلةالعامةالنظريةلتعاليهميجدواأنأيضآحاولواكماالفتن

الزمانذلكفيالأتقياءالمسلمينأنإظهازالأمثلةتلكمنالمقصودوكانالإسلام

السلمي.المنطلقهذامنواضطراباتهاالسياسيةالحياةيرفضونكانوا

أبيبنعليأي-الرجلهذالأنمر"ذهبت:قيسبنالأحنفيقول

هذاأنصر:قلت؟تريدأين:فقال،بكرةأبوفلقيني-الجملوقعةقبلطالب

بسيفهماالمسلمانالتقىإإذا:يقولاللهرسولسمعتف!ني:ارجعقال.الرجل

النار")1(.فيوالمقتولفالقاتل

ابنفتنةفيالخروجعنامتنعالذيعمر،ابنمولم!نافعسئلوعندما

أجاب،الشامفيالفاسدةالحكومةضدالثورةمنالسلبيموقفهعنالزبر،

لقدأيئ!آلذ-فئؤ!كونيخثتةتكونلآختىؤقيتفوفثمأ:القرآنفيإجاءقائلأ:

تكونحتىتقاتلواأنتريدونوأنتم.دئهالدينوكانفتنةتكنلمحتىقاتلنا

دا)2(.اللهلغيرالدينويكونفتنة

الدينيةالرواياتجمغمنأوضحأيضآنافعيرويهاالتيالتاليةوالزواية

.الموضوعهذافيالأخرى

إني:فقالؤؤتذهخشقاعمرابنجمعمعاويةبنيزيذالمدينةأهلخلع"لما

لأ)3(.القيامةيوتميواءكاديىلكل!يمئضب:يقولالنبيسمعت

بمهما(الملمانالتقىإذابابالقن،)كابوأحياها(.ومن:تعالىقولهباب،الديات)كابالخارقي(1)

.(يئتةمجونلآخقؤتيئوهثما:تمالىترلهبابالتفير،)كابالخاري)2(

الجارفي(صحيحمنإلهماائمارالموضعينفيهوكمانافعأمولاهولي!عمربناللهعبدهو)المسؤول8

)كابالخاري.راجع02ملاحظةالمرجعإلىوأضف2،وصالكابهذامنالأولالقمانظر)3(

فيباباليوع،)كتابالدارميبالعهد(الوفاءفيبابالجهاد،)كابداودأبوالغادر(،إئمباب،الجزية

فيلكمويرفع5:يقولزهيرفهذا.الجاهل!نأضعارفيقديمامذكوراللواءرفعأنويبدوبالعهد(الوفاء

لمجد،.رفعترأيتهماإذا5:انخوقوللواءا،مجحعةكل

زهير:قول)يريده
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)1(أعظمغذزآأعلملادانيورسولهاللهبغعلىالرجلهذابايعناقدهـانا

")2(.القتاللهينصبئمورسولهاللهبيععلىرجليبايغأنمن

الحكايمطاعةأنزمالبكلفيالمؤمنينتعليمالقصةهذهمنوالغاية

331(.فسادالحكايمكثيرحتى،واجبة

،ويتمنونفضيلةالكقز؟الحكايمطاعةتزؤنالذينلأولئكدزس!أنهاكما

أكثزبتفصيلعنهسنتكلمالذيالشهادةمفهومفيالتغئزأن،كمابقتالهمالشهادة

نفسها.بالنزعةتأثرقدالكتابهذاذيولأحدفي

حيثالتاريخيلتسلسلهامراعاةدونالذكيرالسالفةالأحاديثجمغتوقد

احدها.على3الاعتمايعسرالنسبيةللحقيقيةالزمنيالتشلسلمعاييرغيبةفيإنه

منالمجموعةلهذهالأساسيةالفكرةأننفترض!أنيمكنذلكومع

الحكومهروحبينالتباينكانحيثالهجريالأولالقرنإلىتعودالأحاديث

)1(

)2(

)3(

لواءمجمعةكلفيلكم.ويرفعضررأناركموتوقد

الجواء(.فاطمةآلمن)عفاأولها:اقيقصيدتهمن

:الاخقولويريد

باليين(عرابةتلقاها.لمجل!رفحترايةماإذا

:غدرأ(صأقيكماالبخاريرواية)فيغدرأ.تكونأنوالأولىالأفضلولكن"عذرأ،روايةوفي

مساولةاخرىرواياتوئمة(،بخلافهفقالخرجثمشيئأقومعندقال)ذابابالقن،)كتابالبخاري

4.028/ملمصحيحفيموجودةبهااصثهدناالتيالرواياتلهذه

لتحريموفقأبجديةروعتوقد.المذهبلهذهالنظريةبالتائجاتأخرونالنةأهلفقهاءصثموتد

02(.انظر-أوصالثحةادببتارلخ)تارن.الشتمي!تحقيزيدكان)ذاما!سالةالصحابةصث

الخامرالقرن.وفيأوو/11،51لم/5القطلافي2266/الجران:حياةالدميري:فيذلكتفصيل

جدالفيأوقعهممايزيدففائلفيكتابأصنفحيثذلكمنابعدالىالحنابلةفقهاءأحدذهبالهجري

هـأوو/الاثيرلابنالكاملانظر.الحرىزهيربنالمغيثعدالحنبلىالفقيههذاواسمالجوزيابنمع

هـ.58،صنةأحداث

تهيرجولدمقالةانظرالفقهاءموتفأوعنو1/54الحنابلةطقاتذيلفيالجدالهذاتفصيل)راجع

(1و21)سنة46والمجلد(1،و9)سنة646ص3والمجلد)قولهمز(الألمايةالرقيةالجمعيةبمجلة

.،191،يخة4/5،046-!هحم!لم5صمعاولةبنيزيدعنمان!لاالأبرثراسة431-أووص
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جدآ.عميقآالأتقياءالصالحينوآراص

مؤقتؤلتسويةشغؤاولكنهمالمسيببنسعيدباستخفافيالثاس!يهتتمولم

التيالأحاديثايأيامتلكفيتشزتتكونأنيحتملالتيالسلطةمراكزمع

الفقها"أولئكقغلك!االمهنييماالمغيئةللحكوميماوالالاعيماال!فععلىتحث

آنفآ.قابلناهمالذينالمجاملون

ضايقواأخهمالأالدينييماالحياةيشؤهوالمدانالعباسيونوالخلفاء

أعطواأنهم،كماالوحيمبادىءضؤنجفيالسل!منهجعنوانحرفواال!لفيين

.الحكامبهؤلاءمادينيةجماعةتربطالتيالعلاقةفيللنظرفرصة

دفعواقدللتوفيقميلآالأتقياءأكثريكونأنالمحتملمنف!نهولذلك

الجميع.خيرأجلمنالمعتدلةالمبادىءبتلكللتصريح

كانل!جماعالفقهاةيعزوهالذيالتأثيربأنأيضأالمبادىءهذهوتوحي

خروجهنالكيكونفلا،الفقهيةالمعضلاتمنكثيرلحلالعؤدقلتقديممهيآ

أؤلمطم!ل!حاجميمحقبتؤتيهممضيغآكانولوالأفةعليهأخمغتحاجميمعلى

المتزمتة.الدينيةالآراءحسبمنهبالحكم

فيجدأ،بعيدحدإلى،الإجماعمبداأثزكيفسيوضحأخرمثالموهنالك

الحاكمة.السياسيةالأوساطفيالمسلميننظروجهات

)31

الخلافة()وراثةمبدأترسينيبمنعبجذييما)السنى(المحايأالإسلاماهتتم

كانواالعباسيينالخلفاءأنفيالشأإلىيدعوماثمةوليس.المؤمنينعقوليفي

لهذهالمؤيدالمذقبروا؟ؤنضز؟الشرجمئيما،لل!فاليماالمؤئدالمبدأنضزةتزؤن

الفعلتيماال!فاليماأضخابأنهمعلىولكنالشزجمثيماممثلوأنهمعلىلاالأشز؟،
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)1(.بيعتهمعكالأقيماب!جماعحقوقهمثتتتالذين

فيالشرعيئالحاكمالحقمقياس!السلفمذهبفيوحدهالإجماعوهذا

الأتنعقدلاوالإمامة)3(.الحقالإمامهوعليهالمجتمعوالإمام)2(،السلطة

أولئكضدخاض!بثمكلالمذهمثهذاوكان)4(.أبيهمتكرةعنالأمةب!جماع

.)5("العلويةالأصةعلمقصورةالخلافةتكونأنرغبواالذين

لكانشكقؤكمغأميةبنيخلافيماوكلالثلاثةالخلفاءحقوقتكنلمولو

مسائلعكللحكموالصحيحالوحيذالمعيازأنهاعلىتؤخذأنالواجبمن

الحكيملنظايمالمثرجمتةالاستمراريةبأنالقولىيجوزوبذلكالسياسييما،الذؤتة

الذيالأفيماإجماغخطيروبشكلشؤهتكفهاالأؤليالقزدق.فيالإسلامى

لمأمروهوالغتاصيئالعهذسبقتالتيالفتراتفيالحكيمشرعيةعليهاستندت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الجاهلية.فيالعربأفكارالى04وصع+ح+ول!4+ع"ء143كتابه!ححفيكريمرتولعلىالرأيهذايعود

:يقولالإسلامأدركجاهلييثاعرئعلبابمابناللهعبدالثاعروهذا

التئامأإلبهبلنئصونالعالمونخطفاذاإمام

مطلعها:التيقصيدنه)من+242.صالهذل!نشعرانظر

تمامآ(.لبلأتكابدوبتتناماألاومالكأرقت

هوالأتقياءعدالمليهةالحقوقلىارث.61لم2/الطبريتاريخفيلمعاويةعمروبناللهعدبقولذلكقارن

الحيد.عبدالدينمحىطبة102302-صالحلفاء:تارلخالسيوطيانظر،وقيمر.كرىلنةاتباع

انظر.الأمةب!جماعالخلافةصلةفيالمأمرنبكلامذلكقارن.خويةديطبعة451صوالحداثقاليرن

يزالولا.العبا!يينالخلفاءإلىمتحشدبثكلتعزىالكلماتوهذه.2134/للمحودىالذهبمروج

بيعةوئمةانظرمصر.حكمراالذينالعباصونالحلفاءزمنفيحتىالتقديرمنبنرعيذكزالإبهاع

4.وأصالخلفاءتاريخفياليوطيأوردها

جثاليعةحولالفقهاهمنلجماعةالمأمونمناظرةفيوردالمعوديعدإليهاثرالمأمون)كلامء

علمثالمبالأمرصار:فلمافاجاببالمغالبة،أمعليهالملمينباجتماعأهوجلطالذيالمجلسعنصئل

المبايعةوثيقةوأما،.إلخالرضا....علىومغاربهاالأرضمئارقفيالملمينكلمةاجتاعإلىأحتاجأني

(.المستكفيبنأحمداللهبأمرللحاكمكانتفقدالمذكورة

.15صوالنحلالملل:ستافيالهرانظر.الأوائلالخلفاءبصحةيعزفلاالنطامك!براهيمالإجماعينكرومن

نفد()56،86صفيلئااالجزء5مماحلاهولؤ!ه!+لا+!،اذ،أ!4ح3!احكه!أ!ح!حايضأقارن

أ!5-ء417حك!اعس!5أ،،أ502.0"-.151-9026
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والثورات.السئةيكونأنيمكنوحدهوالإجماع)1(.المحافظونالأئمةيحتذه

وهيفتنف!نهاشرعئيمابحججنظريآبرزتصىانالحكومةضدالتخريبوأغمالى

)2(.للسنةذاتهاحافيمخالفة

مكزةؤ؟غاتهموولاتهمأنفشهمالعباسيون4الخلفايؤيذأنالبدهيومن

منالمبدأهذايجعلواوأن،الأمويينضذالوراثةأوبالتحذرال!فاليماأخقييما

يستشهدالتيوالجالمب.حكمهمتحتالإسلامىالعا!جمغليكونأسسهم

علىالبراهينشيءكلقبلتبينالعباسيئللحكمالأولم!السنينمنالمؤرخونبها

يفوتنالاكما)3(.الأيامتلكفيالمنابرعكمنأغينالذيالخلافةفيالإرثحق

براهينلتقديمعظيماجهدآبذلواقدأيضأوشيعتهمالأمويينأنإلمطننبةأن

أشرف!أنهمحسبواوقد)4(.أسرتهمادعاءاتبسببونسبهمبسلالتهمتتعلق

عندماعليهاالتغفمتيستطيعواولم،النبيإلمطأسرةأقربمنومقامأنسبأ

قريش.قبيلةفيأرومهبأنهاالأخيرةهذهامتدحت

إحدىفيمروانبنيقبيلةفوقمحفدقبيلةجعللانهقتادةابنجيذوقد

البخاري،انظرمخزعةأحاديثهيعئ!انوعمروبكرأبيخلافةعنتكلماليالأحاديثمنكيرعدد1()

الأمويينيبفيالمعتضدوضعهكتابنئرالفقهاءرفضالموقفهذاوبب(11لما،داب)كتاب

.6472و/الطبري

،.الةوتضعهالقةترفعه"رجلويخه269،2/:الاريخاليقوبي)2(

.و252/الابقالمصدرفيذلكثالانظر)ر(

قاميخطبهووبياالحجاز.علىالفاحالعباسابوولاهلماعينبنداودخطبةفيذلك)جاءه

وقالالمنبر.فصعدهلم:فقالالكلامفيلي،وأدننكالأمير.أذنيالله:أصلحفقاليمونبنسديف

وبم،،ولمبترائهاولىاللهرسولاسغيرأنأعمالهمخطتالضلالايزعم:عيهوأثىاللهحمدانبعد

لللب(والورئةالنبفيالركاه،القرابةذويدونبالصحابةالفضلالكم3الناصمعاشر

1/2.49:الأغانيانظرئير.أ!لوبفيذلكعلىالحججمنطائفةالهنليالصخرأبوانعرساق)4(

شريفة،أعراقهمكريمةأجدهم:عطاءهالزبيرابنمنعهوقدأيةنجييتدحصخرأبو)يقول+

(..نبهماللهرسولمنقريا،فروعهمزكةأصوالهم،
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الحاكمة.بالسلالةالمئصلالحديمثعكمتوقف!الآراءهذه4وبقا)1(.قصائده

)2(.الحديثهذادعواهفيواكتمالأوضوحآالأحاديثهذهوأكثر

ق!تمفيمااللهرسوليكلمانعفانبنوعثمانهوجاءأنهمطعمبنجبيرروى

والمساكينواليتامىالقربىوذيالنبيئعكيق!تمأنيجب)الذيالخمسمن

يا:فقال،المطلبعبدوبنيهاشمبنيبين41(الأنفالسورةفيجاءماحسب

منكوقرابتهموقرابتناشيئآ،تعطناولمالمطلببنيلإخوانناق!فتاللهرسول

ولمجبير:قالواحد")3(.شيءالمطلبوبنوهاشمبنوإإنما:النبيفقال،واحدة

فيأنجذآوواضح)4(.الخمسذلكمننوفللبنيولاشمسعبدلبنييقسم

للحكم.الأسرةبأفييةتتعلقملامخالحديثهذا

الذيبهاشمقياسآالشأنوضيعة(الأمويين)جدشمسغبدبنيوذرئة

لمواجهةالنسبأحكاممنبراهينأوحججسيقت.كماالعباسيونمنهانحدر

أيضآ.العلويين

أصحابهيتمتعكانالذيالدنيوئالشعركئئالأدتأنبالملاحظةيجدرومما

شرعيةاثباتهوالرئي!الهتموكان.الحججبهذهمملوءالعباسيينبعطايا

:مروانمدحفيهمذانلأضتصيدةفيجاءوقدهـو2/الأكافي)1(

محمدأالنبيالاوأكرمهم.ارومةقريئىفيقريقوخير

.5/151لأغانياانظر

هـألمالطوالالأخبار:الدينورياثهد.هذاوعلىمحاويةبينالمتبادلةالرسائلتوضح)2(

علىلبعضناولي!،منافعبدبنوإتاقولكوأفا:لمحاويةكتابعلىطالبابيبنعينرذفي)جاءه

طالب،كابيسماناباولا،المطلبكعبدحربآولاكهاضم،ليستأيهلأن،كذلكفليىفضل،بحض

(.الذليلبهالناودانالعزيز،قتلنابهاالتيالنبؤةفضلأيديناوفيكالطليق،المهاجرولا

قريق(فاقبباب،المناقب)كتابالبخاري)3(

لأيةاتفيماتراجع(،القربىذيوسهمالخمىقسممواضعيانباب،الخراج)كتابداودأبو)4(

.36لمأ/البيضاويتفيمفيالمذكورة
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لمولما،الخلافةفيالشرعيالحقأصحاتكانواالذينالعلويينأمام)1(العباسيين

منقليلعد؟إلأيبايعهملمحيثالأقيماإجماععلىالاثكالبمقدورهميكن

وبجعل،ادعائهميإثباتالخلافةوراثةمبدأعليحافظواأنعليهمكانالمسلمين

231(.جدكثيرةوهيعائلاتهمإحدىإلمطتعودهذهالوراثةدعوى

مننوعأيإلم!بغيرةينظروندولتهمأؤليفيالعباسيون4الخلفاوكان

الكيدهواجس!مستمربشكلتنتابهموكانت)3(للعلويينيقدمالاحزام

إلم!نستمعأنالأفضلومن(.لهمخطيرامتيازعلىالمأمونوافق)وقد،العلوي

مزاعمضدالحججيسوقونالذينالآخرينوالمتملقينقصرهمشعراء

الناسإلىتنفذأنيمكنالأفكارهذهأنيظنونكانواولعلهم،خصومهم

نأشعرائهمنطلبالرشيدهارونأننعلمونحن.الطريقةبهذهبسهولة

الروايةهذهوتفمئر()4(.عليهموالطعنعليولدعنالإمامةبنفيمدحه)يصلوا

العباسي.البلاطشعراءقصائدفيالميراثفقهمنالدقيقةالمسائلكثرةسبب

العئاسذرتةأنمسألةفياؤتجاالجذلىيبلغالشعريةالأوساطوداخل

منبالميراثأولىالئبيعتمأنأو)5(ابنتهزوجذرتيمامنبالميراثأحقالنبيئعتم

أخيه:ابن

التشبرتتيمافيالغئمابنأملديهزئقةأقرباللهزسوليأعئم

وجببماالتراثحقلهذاومنوبعهدهبهأولم!وأيهما

أ!*ءكاعز.،3ولحد5كتايخطأوهيالسياقفيمعىلهالي!2!اءدال!دا2أ!يء؟داولء3عارةاناظنأ1()

.75صالهمذافيالفقيهابن.انظرطالبأبأسرةمنذكورأأكثرأصةالدنيافيهنالكليى)2(

.21021/الأغافيمثلأ:قارن)3(

ونبما(.النمريمنصور)أخبار21/61السابقالمصدر)4(

.مبكرةزمنيةفزةإلىتعودالنزعةنفىلهالقصائدصنعددأصاق.وفيه4،2صالكاملالمبىد:)5(

:مروانتول+)يعني9.رو/ا،غافيفيحفصةأدبنمروان:بقولقارن

(الأعماموراثةالباتلبنى.بكائنيذاكويىيكوناتى
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سببعلىذاكبعدعل!وكانبتلكمأحقعباس!كانفإن

حجب)1(الإرثفيالعملابنكالعميترئونههمعئاس4فأبنا

بذفعالرشيدهارونأمامالقصيدةهذهالحميد)2(عبدبنأبانألقىوقد

ذلكمنأبعذإلى-المهديبلاطشغزاصأخا-المؤفل)3(.وذهبالبرامكةمن

4(.يقينافيالوارثهوالعتاسقأنعكبالقرآدقاشتشهذحيث

هارونوأعطى-درهمألفبثلاثينتقدرجائزةالأحمقالمتوكلووهمت

:الجنوبأبيبنمروانقصيدةإلىليستمع-لأبانذلكضعفالرشيد

الطلامةتنفىوبقذيكممحمدتراثلكم

قلامةفيهالهمومالبالبنابنوالتراثيرجو

الإمامةترثلاوالبنتبوارثليسوالصهر

)5(الندامةالأميراثكمتنخلواللذينما

منليسواأنهممادحيهممنيسمعواأنالعباسيونأحمتالروحوبهذه

.مباشرةالنبيشلاليمامنيغذواأنيمكنولكنفقطالنبيعمذزييما

وسببهم(.)نسبهمو214/الأغافيانظر.القصيدةهذهتربهةننقلالتحفظمنكبرفي)1(

ويبم((نبماللهصنيول)قريبأ:أميةبنييمتدحالهنل!صخرأبقول)يعنيء

.821صالكتابهذامنالأولالجزءانظر)2(

.02/76،12،1/الأغافي)3(

نأالخلافةوراثةفيحقهمالعلرييندعوىفيآخرشاعريقرلكماو،91/461السابقالمصدر)4(

.،و/والأغاني(الكاذبغيرالحقبأمرالنبي)وارثوهمالعباسون

المؤمل:اينقول)يعنيء

يقياوارثهالعباسهو"فهوانتأبيكأباف!ن

مكذبيالليهابول!ا.حقوذاكالكتاببهأبان

الحباسيين:فيالمولىابنتولالأغافيمنالثافيالموضعفيويعني

(.التكاذبغيرالحقبأمرالنيووارثوالبلادأوتادأولئك

خويه.ديطبعة31466/:التارلخالطبري)5(
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والأبوالق)1(.الجذالقكرتمفقدعمهابنوابنااللهرسوليابناهما

أنفسهمهمعليهاووافقواأرادوهاالتيالمداهناتهذهمنالقصاوكان

.الأبجهةمنإليهينتسبونفقطولكنهممحمدسليليليسواأنهمحقيقيماطصحق

ب!جماعحدهعلىمنهمحاكبملكلالصحيحيماالإماميماانعقادف!نوعمومآ

لادعاءاتاأكثرإثباتمنالجمهورنظرفيووزنأأهميةأكثر)2(المحمديةالأمة

الإسلامية.الامبراطوريةلحاكمدعيمأحسنوهذا.الوراثةفيأحقية

الذينالفقهاءبفعللناظهركماالأولمطبالذزتجيماالفكرةهذهتعرزتوقد

وفي.الأموييندناءةأحاديثهمفييذكرواأنعلىاكيدعزمذويكانواأنهميبدو

الحاكمة.ةللأسالوراثةفكرةجدوىعدمعلىالتأكيدإلىالعلويونذهبالمقابل

بميراثه.والمطالبةالئبيئإلم!الانتسابمنجدأبكثيرأكبرالخليفةومنصب

مجالعنالخلافةمسألةولاستبعادمهدهفيالمقابلالمذهبعكوللقضاء

منوهو.يورثلاالتبيئتركمابأنالقائلالمبدأالحديثرشخالميراثفقه

حاكما.باعتبارهمكاتتهأحايرثلاثمومنله،وريثلاالمدنيةالأحكامجهة

علىيجبنفسهوبالأسلوب.المسلمينمالبيتإلىيعودبعدهالتبىخققهوما

خليفته.يختارواأنالمسلمين

فيخاصبشكلمفياحديثوهو،المعنىهذايظهرالتاليوالحديث

متنوعةدقيقةمناقشاتداخلالمتغلغلالجدلم!التحترمبلغيبينحيثدراستنا

.متأخرةلنصوص

(.عياشبنلسلمة)والبيت+3،.21/الأغافي)1(

.11/2631،غافي،الساداتسيدبنياإهارون:بقولهالواثقالخليفةالجهمبنعليويمدح

،.الصفاتعنجلمنشحان5:ممراعهبيتعجزوهذا

:ألما6/الابقالمصدرفي)2(

أحمدأمةأهواءبهاجمعت.خلافةالمزمنيناميرقك

(.الخلافةوليلماالمتصرفيالفحاكبنللحسين)العرء
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الخطاببنعمركانبينماأنهنافعبناليمانأبيعنأنسبنمالكروى

عوفبنالرحمنوعبدعفانبأنيرفاحاجبهأخبرهأوسبنمالكأيحدث

بأنذلكبعدأخبره.ثملهمفأذن،ببابهوقاصأبيبنوسعدالعوامبنوالزبير

اختلفافيمابينهمايقفيىأنوسألاهلها.فأذنللدخوليستأذنانوالعباسعليآ

النبيتركهماأنيذعيان)وهماالنضيربنيمنرسولهعلىاللهأفاءفيمافيه

قالبينهما،يقضيأنالزهماسألهولما()1(.إليهالناسأقربلأنهمالهما،ميراث

رسولأنتعلمونهلوالأرضالسماواتتقومب!ذنهالذيبالئهأنشدكمعمر:

تركيماكأقيتورثلامكانتناأن)بمعنى")2(صدقةتركناما.نورثلالا؟قالالله

ذلكالقبيلهذاومنثابتيما(وأحكايملقواعذطبقآالأقارببينتق!معادي!

)3(.مختلفةحالةفيولكننفسهالكلامعلىيحتويالذيالخبر

يقسمأنالنبيوفاةبعدبكرأباسألتفاطمةأنأخبرتعائشةأنوفيه

عليه.الثهأفاءمماالرسولتركمماميراثهالها

!)4(.صدقةتركنامانورثلاإنحنوهوالمبدأبذلكأبوبكرفأخبرها

مبادىءمنعظيممبدأنصرةإلمطبالفعلواضحهوكماالعبارةهذهوتهدف

للشيعةمزعجامروهذا،المبدئيالمدنيالفقهمصلحةيتجاوزالذيالعامةالشريعة

وفاطمةعليبميراثالمطالبةعلىوالسياسيةالدينيةمعارضتهمأسستحيث

فاسزدهاعاد،لهمأملاكأالعلويينعلىالعزيزعدبنعمررذوقد.العباسيالعصرإلىالنزاعهذاامتد)1(

مععهدأابرموكان،المأمونثانيةعيهمردهاثم،و260/اتاريخاليعقو!:.الملكعدبنيزيدمنهم

:البلاذري.الملمينمالبيتإلىأخرىمرةالمتركلضمهائم2946/الاهـلخ:.اليعقودالعلويين

خلافةفيردتحتىكذلكالأمر.وظلأوهـلم،بيروتالعلميةالكتبدار45-46البلدانفتوح

.2427/الذهب:مروجالمحوديانظر.لثيعةفاصرأوكانهـ(248)تالمنتصر

النضير(.بنيحديثباب،المغازي)كتابالبخاري)2(

(.:)نورث،وفيه1/8251826،1:التاريخبالطبريأيضأتارن)3(

صفاياباب؟والامارةالخراج)كابداودابوالخمى(،فرضباب،الخصىفرض)كابالبخاري)4(

44(.بابالسبر،)كتابالزمذي(،الأموالمناللهرسول
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الشرعيين،النبيورثةلحقوقومصادرتهللحكمبكرأبيالخليفةاغتصابصىادانة

تغير)وهو،.صدقةتركنامايورثلاإإلىالمزعجةالعبارةهذهغترواولذلك

الإعراببالتصحيحوبهذا(مكتوبةصورةفيبسهولةيكتشفأنيمكنلا

عدا)وما.يورثلاللصدقةبعدناتركناهما:الآتيالمعنىيفيدالمبدأصاروالكتاب!

تركهماأنالشيعةيرىالواقعوفي()1(العاديةالميراثلأحكاميخضعفهوذلك

السنة.لأهلخلافآعادفيقي!بكأفيالميراثلأحكاميخضعالنبي

أضافالشيعةبطريقةالحديثيةالعبارةتحريفإمكانيةمنوللتقليل

فهوتركناماةلتصير:فيهاكلمةآخرقبل)فهو(كلمةال!نيونالمحدثون

هذهأنيدركأنيستطيعالعربيةالجملةب!عرابمعرفةلهمنوكل")2(.صدقة

)3(.الشيعةاتبعهالذيالمعنىتغييرمعهايستحيلالزيادة

)41

عالجواالمسلمينالفقهاءأنحقيقةإلىسنعودالبحثهذاثنايافي

بسببولكن.كبيرينواستقلالبحريةفقهيةجوامعفيقبلوهاالتيالأحاديث

.الموضوعبهذاتتصلظاهرةهناسنرىال!ياقيقتضيهما

فيومكانتهالنبويمحمدمنصبوراثةعدمالمتأخرونالفقهاءاعتبر

تغيركليعارضونبذلك.وهمالسنةأهلمذهبفيالمهمةالأمورمنالدولة

ر5:212،4:51الاريإرئاد:القطلافي(1)

!(.النبيتركةمنجاءمابابالجامع)كابالموطأ)2(

زيادةوهي)فهو(،كلمةو71صالثبافيموطافيوليس،،صدقةفهوتركناما،نورثألا:روايةوفي

!(.اللهرسولصفاياوبابوالامارةالخراج)كابداودأي!!ننفيكذلكموجودة

داود(.أبرشنفيكلناما-وبدونهافهو()بزيادة-)الروابتانه

(.ومقتلهمروانأخبارمنولمعالعباشةالدولة)ذكر81لم2/للسعوديالذبمروجتارن)و(
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نأيمكنقاحدي!ثمعارضيماإلىذلكدعاولوحتىالمبدأهذافيبسي!

مخالف.رأيمنهي!تخقض

علىكليةمقصورأليسالنبيمقاتمأنترىمحاوليمالكلالعنيفةوالمعارضة

مذهببينالجوهريللفرقنتيجةهيذريتهعلىمستمرتأثيرذووأنهشخصه

العلوتة.المبادىءعلالمؤسسةالفرقتلكوبينال!لف

للميراثالنبويةالمكانةقابليةهيالحزبلذلكالأساسيةوالفكرة

نأيمكنشيئأللمؤمنينيقدملمالحديثأنعكالتأكيدمحاولةالسنةوحكم

بالوراثة.الحكمتوليعلىقاطعآبرهانآيكون

بأنلهاسمحالنبيئباسموبنيهعليفيقيلتومقبولةجميلة4أشياوثمة

الوجود)1(.إلم!تظهز

محفيى.ظاهيرتشئععلىتدلأحاديثالستيةالمصادرنشرتوقد

سندآيكونأنيمكنماإبطالشأنهمنماكلتشزتأخرىجهةومن

منلابدكانلذلك.الحكمفيوالحق،الخاصةالقداسةادعائهمفيعليلذرية

الروحي.المنصزوراثةفكرةاسمصال

حيثالنزعةهذهعلنموذجيمثالىبهمستشهدوننحنالذيوالمثال

إلمطالدخولفينجحتعندماحتىالأحاديثهذهعازض!ال!نىالفقةأنيبين

الظاهر.فيالمتميزغيىشكلهابسببالفقهيةالمجاميع

الشديدولعهمنبالرغمال!تيماأهلحديثأنحقآالغريبمنوليس

يمتازوأنهمحمد،أولادعنالقليلإلأيتضمنلمبالنبيالمتعلقةالأموربدقائق

ا.العرشتحتقبةفيالقيامةيومالحسينووالحسنوفاطمةوعلي"أنا:قال!ابخيان!رسىأبماعن)1(

.1151/الابقبالممدرقارنألم44/الموطأ:ضرحالزرقاقانظر

(.وو1/2لليوطيالمصنوعةواللألىء،ألم4و/للهيثميالزوائدمجمعانظر.ضعيفالحديث)هذا"
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النبيئأبناءوكل.النقطةهذهتخمقالتيالرواياتبعضفيدائمابغموض

النبيابنإبراهيمكانإذامافيتتفقلاوالروايات،طفولتهمفيماتواالذكور

شهرآعشرسبعةوعمرهماتهذاوإبراهيم.لخديجةولدأأمالقبطئيمالماريةولدأ

الحديث:فيجاءوقد(.)سنتانوهيبعدرضاعهفترةيكملولمعشر،ث!انيةأو

طغنوقد")1(بعدهنبيئلاولكن.ابنهعاشنبيئمحمدبعديكونأن"لوففيئ

46(:ر)تالبرعبدابنيقول.الحديثهذافيالثقاقيالئتيمافققاءبغض!

ولدمنلأنهمنبيآأحل!كللكاننبيأإلأالنبنيلدلمولو؟.هذاماأدري"لا

ص)2(.
"وأقا:فيقول،الحديثهذابشدةنف!ه676()تالنوويوششنكر،لوح

علىوجسارةفباطلنبيا33(،لكانإبراهيمعاشلوالمتقدمينبعضعنمازوقي

عنالعبارةهذهورويت")4(عظيمعلىوهجومومجازفةالمغيباتعلىالكلام

التلميحمحاولاتجميعواجهالسئيمافقهأنكيفيبينوهذا.الصحابةمنثلاثة

الروحية.النبيمكانةوراثةإمكانيةإلى

علىالاعتراضقبلالخامسالقرنحتى4الفقهاينتظرأنبعيدواحتمال

هذاعارضواالمعتادةوبطريقتهم.النبوةوراثةعلبهاستدلقالذيالحديثهذا

ينشأأناستطاعالذيالمذهبمحاربةبذلكقاصدينأحاديثهمبأحدالحديث

البداية.منذ

نبيئكانلو":التاليالمضادللحديثباختيارناأصبناقدأننانظنونحن

عمر")5(لكانبعدي

الأنبياء(.بأصاءسميمنباب،الأدب)كتابالبخاري))(

و.14/الإصابةحجر:ابن)2(

الطفل(علىالصلاةفيبابالجنائز،)كابشهفيداودأبوأخرجهالذيالحديثذلكيتتيالطائفةولهذه)3(

والثهداء(.الأياءإلأبهايمتعلمالميزة)وهذه!وواليولدإبراهيمعلىتصلاالجنازةصلاةأنوفيه

.01/241الساريإرضاد:،القطلافيقارن،1301/واللغاتالأسهـاء:تهذيبالنووي)4(

هـ.21و4القاهرةطبمة2691/الئةمصابيحعمر(مناقبباب،المناقب)كتابالزمذي)5(
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وارد)1(.غيرأمرللنبيفاطمةذزيةبوراثةالإيمانأنبهيقصدحديثوهو

)51

تحتالهائلنمؤهزفيفيالحدي!ثىتكوينأنالنقاطهذهجمغمنيتضح

المبادىءتقزتالتيالقوليةلأحاديثاتوشعفيدورآلعبالعباسيالحكم

يغذأنيمكنالآنحتىرأيناهوما.دعواهمفيالعباسيونإليهااستندالتي

خبرتناعلوبناة.الخضيملأسسيقرأنهبمعنى،السلبيالجدالمنضربآ

لدعمالزمانذلكفيم!تخئزةأحاديثوجو؟للدهشيمامدعاةيكونلنالسابقة

مباشر.اتجاهمناكثرفيالحاكمةالأسرةدعوى

منكثيروهنالك.الحاكمةبالأسرةصلةذاحديثآقليلقبلقابلناوتد

أكثر.بغموضيتسمالأحاديثتلك

،العباراتهذهمثلصياغةالحاكمةبالأسرةللاعترافجدأالمهمومن

تشكلكانتالتيالمتعذدةالعلويينزمرسيماولاالمعارضةالأحزابلأن

الناسبينالموضوعيةأحاديثهانشرتقدطويلزمنمنذالعباسيينعلىخطرأ

ديية.بطريقةخصومهمفيللتشكيك

ابتكارعكبلاطهمفقهاءتحريضبضرورةالأمويونأح!ئقذلكوقبل

العلويين.ادعاءاتلمواجهةدينيةأسلحة

فيالمبخلةلمكانتهمدينيبأسلوبوبنيهعليشتمالصعبمنكانولما

جدأ،مبكرةفترةمنذالشهاد؟أريجخيقبسببهمإذالشعبطبقاتأغلبشعور

علىقؤعغ.لذريتهأنموذجأباعتبارهالجاهليالجالشتمحيلةإلىالتجأواولذلك

رسائلأ.الغزاليسيكونف!نهمحمدبحدنجيهنالككان")ذاأنهدعوىفيترددذلكبعديبئولم11(

.أ،هـ(،ورقة)4لم4رقملايدنجامعة.مخطوطةالسيوطي

-152-



يومشفاعتيتنفعهولعلهالنار.منالأسفلالذزفيفيطالبأبا":إنقولهالنبيئ

أ)1(.دماغهمنهيغليكعبيهيبلغالنارمنضحضاحفيفيجعلالقيامة

العلويون4الفقهاوضعهاكثيرةمخترعهبأحاديثهذايقاتللأنويكفي

)2(.طالبأبيلتمجيد

الأحاديثهذهفيالمبثوثيماالسياسييماالمجادلاتمنالهائلايخضئموهذا

الأحاديثهذهتوضحهالذيالبغيضالنزاعوهذا.بالاهتماملجديرالمتعارضة

هادفي.سطحتحتالظاهرفياخميئ

نقطةخاض!كلالميوتجهكيفتامبوضوحنلاحظأنيمكنالغالبوفي

الخصولم.بهايضزحبعينها

شرعيةعنيدافعونالذينوخصومهمعل!أتباعبينفالنزاعوهكذا

أولويةشرلتتمنحالأحاديثمنمجموعتينفييتج!دبكرأبانتخاب

ولعلي.بكيرلأيىأيمعآلكليهماالنبيمعالضلاةأولوئةوشرتالضختيما

عندجنبإلىجنبآتوتجداانيمكنالحديثمنالمجموعتانوهاتان

.الطبري

الحديثمثلجدآواضحبشكلبالتحيزيتسمحديثبينهمايوجدولا

وأخواللهعبدأنا:يقولعليآأسمعأنهوهوالثهعبدبنعتاديرويهالذي

.صليتممفتيىكاذبإلأبعدييقولهالااكبرالصذيقوأنا،الناسقبلرسوله

274/شبرنجر:عمد)1(

)كتابمسلموالنار(،الجنةصفةباب،الرقاق(،)كتابطالبأبماقصةباب،المناقب)كنابالبخاريأ

مماثلةأخرىأحاديثمنالمزيدلمعرفة.9،05،53ر/أحمد(،طالبلأيماالنبيشفاعةباب،الايمان

3!ح*،مماحمالقك،النةكوزمفتاحفي(طالب)أبومادةراجع

اذابابالجنائز)كاب:البخاري.قارن4811/حجرلابنالاصابةفيمنهاكبيرةجمموعةهنالكنوجد)2(

(.اللهالاالهلاالموتعندالمركقال
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")1(.سنينبسبعالناسقبلاللهرسولمع

السنةأهلأحاديثمنحته()الضديقتقبشز!تانهنانتذكزأنويجب

دون،الخاضةالأمويينمصالخخذقتالتيالموضوعةوالأحاديث.بكرلأبي

مضى.فيماشرحناهالأسباباللاحقةالفترةفيطم!ت،العامةالستيماعلالاعتماد

هذاأخذوقد،العباسيينللحكامفقهيدغيم4إعطاالمناسبمنوكان

ضدعنهوتدافع،الأسرةجذ()العباسالنبيئعئمتمخاأحاديثشكلأيضآ

الخلافة.يذعونالذينخصومهمأجداد

عنبالجثمهتمينأنفسهمأظهرواالخلفاءمنالعديدأناعتبرناواذا

نفهمأنالسهلمنفإنهذلك(تفسيرنعرفالآن)ونحنونشرهاالأحاديث

وتعرزها.العلياالقيادةتؤيدهاالموضوعاتهذهأن

-تعذه(51و-581)تالعباسبنيخلفاءثالث-المهديالخليفةفهذا

الوضاعيين)2(.قائمةفيعدقيابن

قاومآنهمنبالرغمالقداسةمنبهالةالعباسأحيطالرواياتهذهوفي

فييتوجهلمالقحطعندالخطاببنعمرإنويقال3(طويلالمزمنأالنبيدعوة

أنهلهبداحيثالعباسإلىأيضآتوخهولكنهفقطالنبيإلىالاستسقاءصلاة

نتوسلد!انافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلإتا)الئهمبه،ودعا:يستسقىمنخير

نولدكه:تيودورب:مقالةقارن.10611/والملوكالرسل:تاريخالطبر!)1(

المثرقينجمعيةبمجلةالمثورة،2دام4+حهعاع!.ولءكهه3ءقس!احا38ء74هم8ح3أ؟حخا"ح3ء134اكة

تحتويفهي(الحنمانية)الجاحظرسلةكذلك.انظربعدهاوما1)83سنة15مجلد،قهول!2الألمانية

.(سيأتيبهـاقارن).بالموضوعتتملمادةعلى

الخلفاء.منستةإسنادهفيحديثالسابقالمصدرمنو55صفحة.وفي72والخلفاءتاريخ:اليوطي)2(

تعليقاتنا(.)راجعله

اقعلقةالأحادبثأحول(اللهإلاالهلاالموتعندالمركقالإذابابالجنائز؟)كتابالجاري)3(

الذكرأ.الالفةنولدكهمقالةراجعبالباس
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كهذاعزف!استغلوقدمؤثرأ)1(الموق!هذاوكانفاسقنا(نبينابعمإليك

)2(.العباسيينلمصلحة

الخرافةوهذه.المسلمينلجماعةالأئمةخيرهمالمباركالجدهذافدزية

يسمعواأنأحئواإنهمحتىالعباسبنيخلفاءشهرةأشابمنسببآكانت

فيالنقودمنقطعةعكنقشتقصيدةفيجاءوقدالمتمققينش!عرائهممنذلك

)3(:المتوكلخلافة

القطري!تنزلىالقطرأغحثإنبهمقاليميمآليمنالمأمونالملأهو

المعتضد)4(:للخليفةأهداهاقذخقصيدهفييقولالروميابنهذاو

شقواإلأقبائلالقنوطبعدبهاستسقىماالعباس!وأبوكم

كغيرقالبوارقشرقفأجابهمسموعةبدعو؟الغماتمتغبئ

إذاولقريشلنامااللهرسوذإيا:فقالالنبيإلمطمزةالعئاس!شكاوقد

فغضب؟ذلكبغيرلقونالقوناوإذا،مبشرةبوجوهتلاقوابينهمتلاقوا

رجلقلمتيدخللابيدهنفسيوالذي:قالؤخها،ثماحمزحتىالرسول

فقدعميآذىمنالناسأيها)يا:قالثم(ولرسولهدثهيحبكمحتىالإيمان

")5(.أبيهصنوالرجلعئمفإنما،آذاني

القبليةالارتباطاتجميعمنالرغمعكالعباصقيحبوالمالذينوالقرشيون

انميرية.ط2و15/الأ!ماهتهذيب:النووي،(ونسبهوجزةأبماأخبار)1/177الأغافي)1(

.0441-صهذاكتابنامنالأولالجزءانظر)2(

.3691،بيروت،صادردار،92،صالمرشح:المرزلاني)3(

الحميد.عبدالدينمحيبتحميئأ،4الدهرو/يتيمة:الحالي)4(

(.الرضيئللريفهولىان!اهنا،جولدتسيهروهموقد،الروميلابنل!)الثعر+

وحولالمنيرلة1/952لأسماءاتهذيب:النووي(،الباسناتباب،المناقب)كتابالنن:الترمذي)5(

.و51/0لأغافيافيأيفآلهااشعماانظر،ع+لمع/*ع53+علمنم34"حفلالرانظر(أبيهصو):عبارة
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جعلهيذلكوراءمنالغايةأنبسهولةويتضح.علويونأنهمالمحتملمن

(.ورسوله)دثهقولهفييتمثلدينيشكلفييظهرالعباسيينبادعاءاتالاعزاف

في()العئمالغئإسبفيورو؟:العتاسيةةللأسالتحيزأيضآيتصحومما

للغاية.ومثيرمؤكدبشكلالأخرىالمروتيماوالأقواليالخبرهذا

هموبنيهالعباسأنالنبىيغينأنإلأالموضوعاتهذهفييبقولم

الفحور؟بوضعمغزمينالحقبةهذهفي4الأتقياوكان))(.الخلافةأصحاب

خدي!ثى.شكلفيالإيمانعنالبغدكلالبعيدالأمويللعهدالبغيض!

وإزاحتهالدينيالعئثيرغرليعلساعدتالتيالعواقيفإنوهكذا

هوالمؤكذالأمزولكن.الجماعةتبغضهمكرفىمسليمكلغايةدائماستكون

الأحاديث.هذهمثللنشرالحثيثالعباسيينشغي

القبيلهذامنشيئآصنعواقد4الأتقيايكونأنالمستبعدمنوليس

نشأةبزمنالتصريحمناجرأةتكونقدأنهاإلأ،نفسهالأموئالعصرفيبالفعل

منالمجموعةتلكالأحاديثمنالطائفةهذهإلىوتنتمي.الأحاديث

ومن)2(.الغاشمالحجاجأنجبتالتيثقيفقبيلةالنبيفيهاذمالتيالأحاديث

تسمونجعلتم"قدالوليذ:ؤتذهشفىيزجلالنبىقولىأيضآالقبيلهذا

.ر154/المحاصلأ!الزاهرةالنجومب:قارن،أو8صوالحدائقالجون)1(

بذلك،الدعاةوامرالدعوةإظهارفيوتعجيلهمإصراعهمسببإنوقيل:والحدائقالحيونفي)جاءه

(.ليهموشحدثونذلكيتوقعون.فكانواولدكإلىتؤولالخلافةإن:عنهاللهرضيلعمهاللهرسولقول

.79صالكتابهذامنالأولالجزءانظر)2(

مات:قالحصينبنعمرانعنالترمذياخرجهالذيالحديثإلىكابهمنالأولالجزءفي)يئيرء

اساءعنص!لماخرجهالذيالحديثدالى.اميةوبني،حنيفةوفيئقيف،أحياء:ثلاثةيكرهوهوالبي

فيهتالفقدالأولالحديث.فأماومبير،كذابثقيف"في:قالعمرابنعنوالزمذيبكرابمابنت

5(:هـو)2رقم39661/المصايحلمكاةتخريجهفيالألبافيالدينناصرالأضاذوتال.:غريبالترمذي

بناللهعدقال.صحيحف!نهالئافي.وأماقدرهجلالةعلى!دلسأكانفقد،البصريالحسنعنفةوعته

(.يوصفبنالحجاجهووالمبيرعد،ا!بنالمخارهوالكذاب:عصمة
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منأمتيعلأضزهوالوليدلهيقالرجلسيكونإنهفراعنتنابأسماءأولادكم

إ)1(.قومهعلىفرعون

أنهيظنونوكانوا289(:!)تالأخباريسفيانبنيعقوبوقال

يزيدإ.بنالوليدظهرحتىالملكعبدبنالوليد

)61

صنعمماأكثرالنبيئبأقوالادعاءاتهادغيمضرورةالمناوئةالأحزابتعتقد

عابحقبشكلبينهمالمتميزةالأحاديثاستعمالشاعولذلك،الحاكمالحزب

الرسميئ.الحزبعندهومماأكثر

الفتراتفيإلأالإسلاميالعالمداخلمستقلآنظامآالشيعةتصبحولم

مناقشتها،الكتابهذاشأنمنليسالتيالسياسيةالظروفبسببالمتأخرة

الإسلاميةالجماعةداخلمعاكسآتيارآالأولم!)2(القرونطوالشكلتوقد

للتنظيمالفقدانهذاأسفروقد.الخلافةسلطانضذعديد؟اتجاهاقيإلىانقسم

تطؤرتقدالشيغيماتعاليتمأنأيالعقدفي،الموقففيكاملنقصيىعنالدقيق

ذلكعنوبمعزل،الإسلامفيالسنيئالمذهبتعاليممنمتخزرصاريمبمنهج

ثابت.دينيإطايىداخلإلأينموأنيستطيعلاالذيالنظام

والدينللسلطةوالموالونالحسنةبنواياهمالمعروفون4الأتقياتشزتوقد

فيهاوالمغالاةالأصولهذهفيالمبالغةأنغير،الشيعةلمتقدميالعلوتةالأصوذ

الزندقة.بتهمةصاحبهاترميالتيوحدهاهي

.121صوالحدانقالحيرن1()

(.باطلخبرهذا:جانابنفيوقال264/الموضوعاتفيالجوزيابنذكرهالولدذم)وحديثه

لم./أمكةكابهفيهرخرونةسنوكعرضهاالتيالمناثةانظر،الأيامتلكفيلئيعةالاطنيالمعنىعن)2(
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بأنهاالأصولىتلكتوض!كأنالتشتع،منخفيف!مستوياتوهنالك

كل-!سم!ا(صصء+-"
.بالاحترامتجديزب!تظزب!الح!نالتشيغوأن)2(،!بيحوتشيعحسنسميع

حدإلم!حدثتولكنهاالأولمطالعهود)3(فيللانقسامفكرةهنالكتكنولم

آخزإلىح!منأدتالتيالعلويينلمزاعمالمؤيذهالذاخلييماالدعايهبسببما

الحكم.فيالعلويةالأسروتنصيبسياسيةثوراتقيامإلى

جماعةنشأ؟إلىئففيىولم،فقطوإقليمئةمحليةالتأثيراتكانتذلكومع

مختلفة.جماعةباعتبارهاالستةجماعةجانبإلىالموجودةالشيعة

المذاهبمثلمثلهاالإسلامفروعمنفرعأالأيامتلكفيالشيعةوكانت

مزقة)4(.وليستمذهمبإذنفالشيعة.الأخرىوالمذاهبالإسلامية

يرضوالمالذينوأولئكالشيعةفقطهمالسنةخارجيعتبرونوالذين

الحاكمة.السلطاتعلىفثارواالهادئةبالمطامح

وكلميمااللهكيقيماتجغلومؤيدوهاالحزةالذغو؟هذه4زعماأرادوقد

الآراءوظهورالإسلامفيالروحيةالحياةطبيعةبسببأجلهممنخزبأرسوله

.الحياةمعزكفيوالكلاميةالسياسية

الدوائر.تلكفيالمفضلةالأسلحةأحاهووالقرآن

بتحريفالمحافظالسنةمذهبأتباغتتهمالدوائرهذهأنالمعلومومن

.وصالجقربمالتاريخهرتمابمقدمةقارن)1(

(.ونبهكثير)أخبار823/الأغافي)2(

يمت(.لمالحنيفةبنمحمدأنيزعمقيحألثيعآيثغكير:كانالأغانيفي)جاءء

.7ص5ع!3دالم!3علمألم"ح.عه3!لى7لم5الشيعةأدبتاريخانظر)3(

.طبعةحونلابنوصفهاالتيتلكثلأوساطفييرىأنيمكنالفرقةأوالطانفيةمننوعإلىالتحول)4(

.63صخويةذي

مختلقانفرقانالوسواهل:المذكورةالصفحةفيحوقللابنالأرضصورةكتابفي)جاء+

.(...شيعةوموسويونسنةأهلماليهون
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عثمانأنفييشتبهونوهم،الحذفبواسطةالخاصةلآرائهموتطويعهالقرآن

ومنهاآيغ،خمسمائةطضققدللقرآنالحاليالنصتنقيحفيسببآكانالذي

فلآئاايحذتزتيتتيئأ28(:)الفرقانسورةوفي()1(الهاديهوعليآإن:)ألاآية

وقدهذا،(الفلانالحقيقيللاسمبكرأللآيةالاصليالنق!فيإنقيل"خليلأ

)2(.تعيينغيرمنفلانبكلمةعنهواستعيضحدلت

الأوروبيونعرفهاالتيالشيعةعند)النور(سورةيعرفونوالجميع

محاولاتمنالقديممنذال!نيماأفلالقةشجزوقدبككاظمميرزابواسطة

يتلاءمبماؤؤضييمامحزف!الحاليالقرآنبأنالتصريح()الرافضةالعلويالحزب

وصياغتهصيانتهإعادةبحجةالتأويلاقيضروببجميعأغراخمهممع

5أ+لأ+أ+ثاسك!)3(.وليملا"ل!مم!+ول

متحتنربأسلوبالمقدسالكتابنققبتحريفخصوقهماتهمواولقد

الحديث(المتأخرةالحديثجوامع)فيالنبيإلىونسبوا)4(والنصارىكاليهود

.الخ".....اللهكتابفيالزائد:مجابنبيوكلالله.لعنهملعنتهم"ستة:القائل

النزعة.هذهإلمطينتميالحديثوهذا

العصرحتىمستمرآيزاللاعليوأنصارالسنةأتباعبينوالنزاع

لمعرفةحلاول(4ريكو)أولكلاممنشيئآللاستشهادأسوقأنذاوها.الحديث

يقول،النزاعلهذازمانهفيالعامالرأيتصؤر

مذاهبجولدتسهيركتابانظرفيه،والذسالقرآنبتحريفالثيعةاتهامأحول41صاليةأدبتاريخ)1(

(792صالنجارالحليمعبدترجمة)انظر،،.0291شةيدنلاطبعة027صايإسلاميالفسير

النجار،.ترجمةمنر32صالتفيمذاهبتسهير:جولدبأقارن4.047/الغيبمفاتيح:الرازي)2(

(.الأوهامهذهعلىرذالرازيتفمير)فيه

الثانيةالطبةأوفي2-16022صلنولدكه(القرآن)تارلخكتابفيموجودةبرمتهاال!نصرص)ر(

وو-112،.2/

واليهود.الر!افضبينالتوافق(.والأدبالحلمفيالياقوتة)كتاب12و/أالفريدالعقد:ربهعدابن)4(
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بوضعالكلمالببذلواوأنهمالقرآنبتحريفالفرسقالتركإيتهمريكو:

تفسحكثيرةمواضعهنالكوأنأماكنهاغيرفيالوقفورؤوسالفواصل

بغيذاخضزتالتيالمصاحفنققتلذلك.ومريبغامضرأيلكلالمجال

وحرتممنزومكانفيالعظيميماال!رايافيوخمغتالقسطنطينيةإلىبابلقتح

ذلك.قغلقنكلولينفيهاالتالر

آيةضخةتنكرون!أنتم:الشيعةضدلهكتابفيأفنديأسعدالمفتيويقول

عائشةالسيدةفينزلتآيةعشرثمانيةوترفضون(،88)سورةالقرآنفي)الغطاء(

الوقتفيالظهورفيتأخذالقرآفيفيالمنخيرفةالتحويراتوبدأت)1("الرضية

ال!غيوكان.بالسنةالمؤمنينالمسلمينالجمهورعنتبتعدالشيعةفيهأخذتالذي

)2(.عريضبشكلومنتشرأجدآقدي!أالقرآفيتأويلحزفواالسئةأهلأنلإئبات

السئيماأهلحزفهاالتيالمهفةالنصوصمنلعددالصحيحوالتأويل

العلوية.المطامحهذهتبريرعكاكيذالبرهانيعطي

)3(.بينهمماوحكمبعدهممانبأ-الشيعةرأيعك-القرآنوفي

)1(

)2(

)3(

الحالة):لريكولأصلالنصامنهنالاقتباسا1/84.8211ح،ححمه،مح!داح*،ولهأ،دع!5ءفىء3مح!همه

ع"+محم"،ولء35طحاء!لا1668صنةلندنفيصدروقد121-أأوص(الفمانيةللامبراطوريةالراهنة

.(هول5كع!س!ول"أ-

ال!ياسةفيكلامتاوبلبمساعدةتتبع!الحزبالسيا!يةالمصالحانللملمينجدآالواضحمن

انظر.المقذسةالكتببتأوصلتأثرالفارصيةالسياسةشكلأنوهو،أنوثروانلكسرىالفارسية

.5،صالدولتاريخفيالأؤلآئار:العبا!ى

لم.25/الذب:مروجالمعودي

قدالناسالىترىألاالمؤمنينأميريا5:فقالطالبأي!بنعليعلىدخلاياعورالحارثأن)وفيه،

رسولسمعت)فر:اما.قال:نعم؟.قالفعلرهاوقد:؟.قالالهكتابوتركواالأحاديثهذهعلىأقبلوا

بعدكمماوخبرتجلكممانبافيهالله:كابقال؟اللهرسولياالمخرجفما:.قلتفتنةستكون:يقولالله

...الخ".بالهزلليىالفصلهو،بينكمماوحكم

فيه:وقالجامعفيوالزمذي.و11/مشدهفيوأحمد(،القرآنفضائل)كتابصننهفياللراميأخرجه

.مقالالحارثوفي،مجهولإسنادهحديثهذا
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الفقهاءأحد(281)تالجعفيجابريرويهالنبيئإلمطيئتبقولفيوجاء

عنها:المدافعينومن)1(العلويةللنظرياتالمتعصبين

وهوهذا،")2(.وجابرتأويلهعلىيقاتلوعليالقرآنتنزيلعلأقاتلإأنا

أببعندالمحدثينأكذبمنيغذوالذيالكوفةفيالحديثرواةأشهرمن

فيه)4(ذكرآلعليليجعلالقرآنمنآياتتأويلفيمضنيآجهدآتذذ)3(،حنيفة

الأليستالمسلمينعندالساعةقيامعلاماتمنوهيالأرضدابةإنحتى

)5(.رأيهحسبالدنياآخرفيعليرجعة

فهر!ست:الطوصي.انظر،المتأخرةالأزمنةفيكثيرةمواداليهأضافواالذكيالنفسيركتابالشيعةلهينسب)1(

244.ص،قارنلم3صالثيعةكتب

كانمماجوامع)ذكرهـ5أ1/النمب:مروجالمعوديالأنصارى(الأضر)ترجمة123/الإصابةحجر:ابن)2(

أجولدتهير:مناهب(الحسنخلافة)ذكر1/622الابقالمصدر(،بصفينالثاموأهلالعراقأهلبين

النةأهلمنمبضد(بالرأيالقرآن)تفيرالقرآن-تأويلحريةأجلمنالعةويحارب،.2لم6صالفير

المسألةهنهحولأ؟2:6.)الزمذيالعلمعلىالجنيالمخليديبالفيرإلايمحلامنبوهوالكسير،في

اللاغة.نهجشرحمن0،3صالكشكولصاحباقتهماانظر

بنالأخفرعنأبيهعنالحينبنعليبنعمدعنالجحفيجابرأعنالأخضر:تربهةفيحجرابن)ذكر!ه

غيرهو:الكنابنوقال،،تأوللهعلىيقلاللوعليالقرآنتنريلعلىأقاتلاأنا:قال!البيعنالأخضرأي!

رانمي.وجابربه،تفردجابرأأنيلىقطنيالدارواث!ارنظر؟حديثهإسادوفي.الصحابةفيشهور

علىقاتلناهمكاتأويلهعلىلنقاتلهم:ياصبنعماريقولالذهبمروجمنالأولالموضعوفي

رسولهوعترةالمفلحوناللهحزبنحن:فقالخطبالح!نأنمنهالثافيالموضع.وفيتنزيله

(.حقانقهنيقنبل،تاويلهيخطئنالا.....الأتربون

(.رباحبنعطاء)ترجمةعمرمحمدعلى.تحقق3وعىالحفاظ:طبقاتاليرطي)3(

،.الخجابرمنكذبولا،رباحبنعطاءمنأفضلرأيت"ما:حنيفةابو:قالأوفيه"

سورةمن08الآيةتفسير(.بخصوصالحديثرواةمعايبعنالكثف،الصحيح)مقدمةسلم)4(

الجميع.باعتراتجدآغامضوالمعنىالأولاء،تعظيمعندراستنافيبمديخ!الهاضعرضالتييوسف

إن:فيقولونعجيبأتأوللأيؤولونهافضةلراوا(لنقيتأدنختئآلأزضنتققأئزخا:تعالىتوله)يحني+

أن-علنأيريدون-السماءمنمناديناديحتىولدهمنخرجمنمعنخرجفلاالحابفيعليأ

(.فلانمعاخرجوا

(.دابةمصر.)مادةأو11المينبةالطبعة1028/الحيوان:حباةالدميري)3(
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فيآتضؤدة)أن)1(-العباسيينشأنذلكفيوشأنهم-العلويونويرى

وبرهان،البيتآليإلمطإشاروهي2(ر)آيةشورىسورةفيالواردة!آتفزقط

)2(.الوحيفيالمقدسةمكانتهم

ويمكن،الشيعةأدبفيكبيرأمكانآيشغلالمعرفةمنالضربهذا

الخامس.القرنفيالطوسيجمعهالذيالشيعةمؤلفاتفهرستفييسرملاحظته

يذكرهاالتيالنصوصتلكإلمطدائمايحيلالرازيللفخرالكبيروالتفسير

)3(.المنحازةالشيعيةالتأويلاتاتجاهعلىيسيرةنظرةيلقيكما،الشيعة

التيالنصوصتلككلالعلويةالدعوةأنصاريضتمأنالبدهيئومن

علىردآكانهذاولعل)4(،عليحقفيلتكونبكرأبيفيالسنةأهلتأؤلها

خصومهم.صنيع

أسبقيةلإثباثقرآنيةآياتعنالبحثالىأيضآالسنىالحزبوانصرف

واستمر.والتأويلالبحثلهذاعقديةقيمةأكبإعطاءدونبكر)5(أبيفضل

شديدةبرزانةالمسائلهذهمناقشةفيالتحيزإظهارفيالمسلمون4الفقها

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

نقديةعملةعلىالورىسورةمن23الآيةنقثتأوقدخويهديطبعة002صوالحدائقالعيرن

عن)الك!ئمفوأ؟ص(الريلبلادالنفديةالعملات)ناهـلخكنابهفي.قه7.قأ!ا.انظرالعباسببنلأنصار

26(.1،صأو،1(النقديةالحملات)تاريخ3.كا.3+محأوكتاب6لمصبريرليسفيالنقديةالعملات

(.القديمةفارسبلادعاصمةهيأ)هه!--حمم)3!ه

من،الفارشينالحلويينأحدالأشقرحينلرهالذياتاويلهذافادييزاأنالتةمجادلوتفتلم

تتزوجلمحيثتاريجةمفارتةيتضمنالمكيالوخيفي(البيت)آلفاطمةذرئيمابكزلأن،تارمجهناجة

.ر07/لمالاريإرشاد:.القطلاقللهجرةالئافيالعامفيالأعينمنفاطمة

.وو2)/،لم200/الغيبمفاتيحئلأ،انظر

.52و8/اليب:مفاتيحالرازي.الليلسورةمن71الآبةبلا

.8241/الغيبالحديد.مفايحصرةمنأ5لآيةافيالكبرقولذلكومن

آلذفئينذزتجةاغطئمأؤتلهكؤتنلحاتقتحقتليينانققننينكصيثترى!ا:تحالىقوله)يريد،

أنفقصنأوذكانلأنهالصديقبكرأبمافضلفيالآيةهذهنزلت:الكلبي.قال(ؤقتئوأتفذينأنقفوا

(.اللهصلفياللهرسولعلىالمال
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قزوينفيجدالآداغستانعكحملتهأثناءنادرشاهحضروتدكبير.وتعضب

إنهابعضهميقولحيثالفتحسورةمن92الآيةحولوالشيعةالسنةبين

الأربعة.الخلفاءحقفيهيبلالآخرالبعضويقولعليحقفينزلت

ميرزاالأميرأمروالإنجيلالتوراةإلم!إشارةالآيةهذهفيأنبماولكن

عنوالنصارىاليهوديسألأن(قوشايجهانتاريخ)مؤلفالأصفهانيمحمد

إلمطالحكمصدروبمساعدتهم.الآيةلهذهالصحيحبالتأويلتتعلقمعلومات

تأويلاتهاالذروزمثلالأخرىالغقوئ!وللفرقي)1(.السنةأهلجانب

فيأيضآالإنجيلإلىولكنفقطالقرآنإلمطيرجعونلامثلآفهؤلاءالخاضة)2(،

اللهرجلإلىتعودالنبؤاتمنعددآوجدواحيث،روالآيةالنورسورة

المرادإنقولهماختلافهمعلىالعلويينبينشيوعآا!ثروالتأويل)3(.الحكيم

سائدآهذايزالولا،الأمويالبيت06()الإسراءالقرآنفيالملعونةبالشجرة

كتاباتفيعاديةتسميةالملعونةبالشجرةالأمويينتسميةوظلت.العامةبين

يطلقوهاأنأيضآالعباسيونآثرتسميةوهي.الراهنةالأوقاتحتى)4(الشيعة

التيالمباركةالشجرةجعلوابينماحكمها)5(،قوضواالتيالامويةالأسةعلى

العلوي)6(.وأماأسرتهمإلىإشارة24()إبراهيمالسماءفيوفرعهاثابتأصلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.وجأ88-صالانكليزيةالزجمة،مكةإلىالهندمنالرحلة:الكريمعبد

ا.ء.493،+ء؟محم+ول."س!أء3ولأ+حذهول4

ا.أءد!.)1857(ا*.ط.لا-ء8داؤأمح!.54كأ!7.!،".ع.مماافيمقالتيانظر

الخوارزمي.رسانلفينصأأذكر

الطبريفيكماأميةبنياللقببهذاالرشدهاروننعت.وتد1593/الزاهرة:النجومالمحاسنابو

لعنفيالمعتضدكتابفيجاء.وقدألم30/السابقالمصدر(النعمةبيت)أهل:بقولهموقارن.607،/

الطبري(،انظرالقرآنالملعونة)الئجرةيعني(اميةبنيبهاارادأنهأحدبيناختلافالا:اميةبني

.2872/الفداءابوتارلخ271،2-10هـ36/

.2/804ردخالتا:ليعقوبا

الرثيد،هارونبنالأمينعمدبيعةفيالناسخطبعليبنالممدعبدأناليقوبتاريخفي)جاء+

الماء(.فيوفروعهائابت،أصلهاالمباركةالثجرةف!نهاالن،صغريغرنكملاالناس:أعافقال
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)1(.طوبىشجرةابنفهو

نألذيولهمفأذنوابدولتهمقرآنيةنبوءةعلىيعثرواأنأيضآرغبواكما

ذلك)2(.عنيتقئوا

عندمقبولأجعلهبلاطهموفقهاصالعباسيين!تلمنالتأويلهذاواستحسان

)3(.للشيعةأعداةكانواولوالمحافظينال!ئيماأفلمنالقرآنيممقشريأغلب

)لم(

فياكثربحرييمانفسهاعنالغلوئيماعاءاقي3للاالمتحيرةالنزعةتكشف

مقذلير.نم!أيتأويلفيأقلوبتقئد،الأحزابوضعتهاالتيالمختلفةالأحاديث

عليتمجيدإلمطتسعىالتيالأحاديثمنالضختمالعددنبحثلنوسوف

المعتبر،لأنال!نيماكتبإلم!طريقهؤتجذمنهافكثيرعائلتهمنآخرينوأفراب

هيوالتيالخاصيماالأهمييماذاثالأحاديثتلكهوالفصلهذاضمنالغز

القليرئة.الش!يعةتمثللكيتكؤنتعائهوسياسي!فقهيبمامبادىءعنعبارة

الحميد.عبدالدينمحص062.بتحقيق1/الذهبمروج:المعودي)1(

وتفتاللهرضىالحندفنولما(:الحسنخلافة)ذكرالذهبمروجمنالمذكورالموضعفي)جاءه

تكونلاوكيف،مماتكفجعلقدحياتكطابتلننمحمد،أبا:فقالقبرهعلىأخوهالحيفةبنمحمد

وابنالزهراءفاطمةوابنالمرتفى،علوابن،المصطفيعمدوابنالكساء،أهلخامىوأنتكذلك

؟(.طوبىشجرة

هاشمبنيبأنالنحلسورةمن6والآيةفرأنالمهدىالخليفةبلاطفيالمادحينبأحدالأمربلغوقد)2(

الأغافماانظر.الناسبينينثرونهالذيالعلمتأويلهبطونهامنيخرجالذيالرابوأن،النحلهم

الممور.جعفرألمازمنفيالقصةذكرتحيث04لم2/الحيوان:حياةالدميريب:قارن.،30/

حضر:لمنالمهديموالىبعضفقال،الاذنيظرونوالناسالمهديدارفيجالسأبثاركان:الأغافي)في،

لهفقال؟ؤينأل!ثخير،بحولاين"أطتالآيحبىأنيثحليآالىزلكؤأؤخىأ:وجلعزاللهترلفيعندكمما

ئلويقاينامخربخ:وقوده،هاشمنجوالنحلمعاذ.أباياهيهات.قاد:الناسيعرفهاالتيالخلئار:

.(لعلما:يحني(سيفاثيقلايبرثختيثاتونخةل!شزا

.87صالنهرواليالدينلقطبمكةتارلخبقارن)3(
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مبدأعلىكقيأاعتمدتلوخيرحمأزقيفيستقعالعليرتةالدعوةوكانت

اعزاضالبيواجهونأنهمالعباسيينظهوربعدأتباعهاأح!قوقد.الوراثة

.المجالهذافيالميرافيأحكايمجهةمنقوية

بالحكم(المطالبةعنمستقلبثمكلاستعملوها)وقدلديهمحخ!وأكبر

لذلك.موتهبعدخليفتهليكونعليآبدقةؤخذدعققدالنبيبأناقتناعهمهي

قدالنبيبعدعليخلافةولأنفغتقمتة،لأنهاباطلةبكرأببخلافةف!ن

الوعتة)ر(.بواسطةآخزبمعنىأو)2(،والتعيينلالنصلبتت .)1(

مباشيربأمرعليخلافةلإثباتأحاديثبوضعالعلوتةالشيعةاهتملذلك

الئبي.من

أنهممنبالرغمصحتهفيالسنةأهليطعنالممعروفحديمثىوأشهر

أجلمنجاءالذيخم()غديرحديثهو(مختلفبتأويلمعناهمنجزدوه

صلابة.الشيعةالمسيأكثيرأحاوهو،الغرضهذا

محاطغديريوجدأميالثلاثةبعدعلىوالمدينةمكةبينخمواديفي

أتباععندالمشهدوقعشجراتهإحدىوتحتالمطر،ماءيغادرلاوأتجيمبشجير

:يقولالذيعازببنالبراءحديثفيجاءكماعلي

وك!يمختجامعة،الضلاةفيناقنودقي،خخبغديرفنزلناالزسوليمعإكنا

تعلمونألستم:فقالعلي،بيدوأخذالظهز،فصلى،شجرتينتحتاللهلرسول

أخذثم.بلى:فقالوا،ذلكأعادثم.بلى:قالوا؟أنفسهممنبالمؤمنينأؤلم!ا!

منوعاب،والاهقنوالياللهم.مولاهفعليمولاهكنتمن:وقالعلي،بيد

الإمامة.مألةفيوالتميينالنصعلىالأمة)جماعتقديماللةاهليرىذلكمنخلافوعلى)1(

(.الكرايةعنالكلام)انظر)5صوالنحلالملل:ستافيالثمهر

.641ص:المقدمةخلدونابن)2(

.3،صالبلدانتاريخ:مختمرالهمدافيالفعهابن)3(
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أصبحتطالبأببابنيا"هنيئآ:لهفقالذلك،بعدعمرفلقيه")1(،عاداه

ومؤمنيما".مؤمننكلقؤقطوأمسيت

أقوىؤغذوةبالغةأهميةالحديثهذاعلىأضقواقدالشعةأنوالواضح

القدير)2(.ليومسنويةاحتفالاتالبويهيينرعايةتحتتقامفكانت،لمذهبهمدغيم

علىدليلأفيهتزؤالمأنهمإلأالحديثينكروالمال!نةأهلأنمنوبالرغم

الئبيئ.وفاةبعدعليخلافة

حكايةوهو،السنةأهلعندقبولآأقلآخرعلوفيحديثوهنالك

تمجيدمنوالقصاالطير.بحديثعادةويغز!تالنبيئ،حياةمنالشيعةيرويها

أهمية.ذيبتفصيلالظاهرفييرتبطلاالعلوئةالأسرة

الموقفتبينالتيالروايةتلكنسوقالحديثلهذاالمختلفةالروايالبومن

أكثر:بوضوحالمتحيز

!ه
لنوعه-بكرمختلفةرواياتفيؤزدوقد-طيرمرةذاتللنبياهدقي"

منمعييأكلإليكخلقكبأحمتائتني:القهمفقالفاستطعمهالنبيئمنهفأكل

مزارأمنهذلكتكززوقد-بالدخولأنسىلهيأدنفلمعليفجاءالطائز،هذا

غاجلأفيرفيالثبييكقتمأنيريدأنهعل!زعمحتى-الرواياتبعضفيكما

علىحملهأنسآ:ماالنبيئفسأل.أنسفعلبمافأخبرهأبطأهعماالنبيئفسألهفدخل

فيأخرىاحاديثالرويساقوقد34لم/أللنوويالأسماءتهذيبفيالغتيرقيخمحديثايضأانظر)1(

الزمذيضثنوبالمثل،علوبةميولذومحروفهوكماوالنائي.والنسائيالترمذيعنالممنىنفى

الطير.حديثمثلعبنلمملحةمتجزةاحاديثجامعه

ب:الكامل6.وقارنأصأطس!!*د!4!محأص!."ء1433"3الثمةأدبتاريخفيالمفصلةالمعلوماتانظر)2(

إلىبكروأبماالنبيدخولبيوماحتفلوااللةأملأن(.وفيه3،وسنة)حوادث002/لمالأثيرلابن

سورةمن04بالأيةالمقصودهربكراباأنالغدير.باعتاربيومالثيعةاحتفالاتمواجهةفيالنار

)غديرومادة2،،9صوالربعةأيضأ،جولدت!هير:العقيدةخم،انظرغدبرحديث.أوحولالتربة

،.الاسلاميةالمعارفدائرةفيخم(
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التبي:فقالالأنصار.منالداخلينأؤذيكونأنرجوث:أنسفقال؟ذلك

علي؟")1(.منخيرالأنصارفي.أوأنسيا

لعليأوصىالتبيأنلإثباتالأحاديثمنآخزعددأالشيعةيرويكما

بخلافته.

)عقدةالمستحكمةالعقدةال!نةأهل4فقهاقطع،الأحاديثهذهأثرولإبطال

)2(.موتهقبليوصلمالتبيأنتبتنأحاديثبنشر4عهق،د!أ،هط!)(غورديوس

وجودسببمعرفةالضعبمنلكانالسياسيةالنزعةهذهتغزدثلمولو

غيرهعنالنبيفيهاانفردالتيالحالةلذكرالمخضقمةالمتباينةالأحاديثتلك

خليفةيعينلمأنهذلكمنوأكثر)3(،وصيةوراءهيتركأندونماتأنهوهي

للتبي.وريثأغيرهأوعليتسميةالأحاديثهذهفييأقيولم)4(،بعده

ولاالإسلاميةالأمةمستقبلعنلاوصيةيتركلمالنبىأنهيوالحقيقة

.الخصوممزاعمفسادعلىيدلوهذا،الخاصةتركتهعن

واضحآالقصدأوالتتةهذهالحديثرواياتإحدىفيذلكمعونجد

متى:فقالت،لعليأوصىالتبيئإنعائشةحضرةفيقيلوقد،أخرقبشكل

عليهفاشتدالماء،منقدحآفطلب،صدريعلرأشهكانلقد؟ذلككان

شيئآ.يقولأنقبلمات.الوجع

أنكرنف!هعلتآإنفيهايقالالتي،الأحاديثمنالكبيرةوالمجموعة

لرجل(القرآن)عدابالذيأمركلذكرقدالتبيإنتقولالتيالفكرة

أنهوذكرعلى(مناقبباب،الماقب)كتابالترمذيأخرجهوقد2،004/الحيوانحياة:الدميري)1(

.،51-ه14وصالفمانيةالرسالة:الجاحظأيضأأراجع()غريب

.هـأأ15/الطبرىأيضآراجع،أو22/المصابيح.الأحاديثتلكمنطا!ةالنةمصابيحفيالغويأخرج)2(

(.صدقةتركنامالانورث:قولهبابالجهاد،)كتابمسلم)3(

(.وتركهالاستخلاتبابالجهاد،)كتابمسلم)4(
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منإليهاينظرأنيجب،الناسمنأحدآذلكعلىيطيئولمبذلكؤخضاما

نفسها.الزاوية

منعديدوفيالزواياقيمنعديدفيمرارآتكزرالذيالمذهبوهذا

ادعىالذيعليأتباعمذهبضذالجخاجمنضزل!هوالمختلفة)1(المناسبات

الناسمنغيرهعنخختاماعلىالرسولىأطقغاالذيالرجلذلكهوعليآأن

لرغباته.والمتقذالئبيوصيئباعتباره

موضعهوله،ولذلكنفسهعليبرفضالرأيهذاتفنيدعلىالعزموقوي

لمطامحمرآة،وهول!سلامالأولىالقرونمنذالحكمبأهليةيتعلقسياسينزاع

)2(.ودليلهحجتهالنبيأنيدعيمنها،وكلالمختلفةالأحزاب

)8(

سندآتكونأنمنهافعذالتيالمتحئزةالأحاديثعنالئظروبصرف

بطريقةاسئجلقدالحديثأننذكرأنيفوتنالا،سياسيأودينيحزبلتعاليم

المتحيزةالكلماتدس!خلالمنوذلك،الحزبيةالأغراضلمصلحةأخرى

السياسية.حزجهممآربمعالأصليةصورتهافيتتفقلاالتيالأحاديثداخل

بشكلومختلفمعتدلحديبلخلقحاسمةكلماتبضعإضافةالهدففكان

المقبولالجزءرايةتحتالمختققالجديدالجزءفيمر.الحزبأهدافيخدمكلي

مشكليما.أفيدونالحديثمن

بابالديات)كتابالأسير(فكاكبابالجهاد،)كاب(،الحلمكتابةباب،العلم)كتابالبخاري)1(

(.المدينةففل،بابالحج)كابسلمأيضأوأخرجه(،العاقلة

.،65/الأغافماانظر،المخلصينعيناتباععلىايضأاللقبهذاالثعةويطلق)2(

الحنعة:بنمحمدفيالحميريالدقول)يفي4

المقاما(الجلبذلكأطلتنفىفدتكللوصيقلألا
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مناكثرمتكرربشكلالإدراجمنالنوعهذاالعلويوناستعملوقد

الروافضضدغالبآتصدرمتكزرةتهمةقئغثالأقلعلوهذا،خصومهم

المقدسة.النصوصحزفواالذين

الدصقيمثل(،أحدهما)الإدراجالدسهذاطبيعةيوضحانمثالانوثمة

السنة:أهلعندوالأخرالعلويينعند

وأن.عثمانالخليفةورثةأنفسهميعتبرونالأمويينأنتاريخيآالمعلوممن

بدمالأخذباسمتتموالعلويينعليعلىوالحقدبخصومهمتنكيلمنوقعما

مواجهةفي)2(الأمويينلطموحاتوشعارآرمزآعثمانفكان)1(،القتيلعثمان

مسعاهم.فيبدورهساعدهمالذيعلي

للأسرةالمتعضبينللأتتاعالاسمهيعئمانية(على)وتجمععثمافطفكلمة

انتهىثم،التحويراتمنلكثيرالاسمهذاتعرضوقد)3(.الحاكمةالأموئة

معالقتالإلىتخرجلمالتيالجماعةعليطققنعتآوليكون)4(،السلاليبالمعنى

)1(

)2(

)3(

)4(

تراثنا.صلسلةعامر،المنعمعبدبتحقيئأ10،7،،؟441صالطوالالأنجار:الدينوريخيفةأبو

.،55!ىولء4+ع؟ح-ءث!14ولءحكريمر:

هارونطبعةو،3ص)الاشماق(فيدريدابن)وعندالعباسبنضخارأنتفيرهلقومما

تجدد.رضاتحميئأ20الفهرت.نفسهالوقتفيوعئافيخارجيبانهؤعص،(العياشبن)ضحار

المصدردريد:ابنانظر.عليشبعةمنوكانوالقومهمخالفأللامويينتابعأكانأنهأخرموضعفيوروى

معأتارنعكاشةثروت،تحققالرابعةالطبة،الممارفدارو،ووصالممارف:ته.وابنالسابق

.،أو/2ول!هع-721صولع؟ء4مان!لا

علىخرجأنهبمعىخارجيفيلكأمرفي،وهوفهوعثايأص!حار.فكونفهمهيصعبمماالأمرالي!"

المعروفة.الحوارجفرقةالىليتيعليعلىخرجأنهبمنىويىشيقه،منأهلهكاندان،على

.(،اول!!ا!عء4ع4حشكأولا!+ححمهيم4حاولأول7أ-يمليأ،3."!ح!)محه،لأدا!دلأع!لمجلةرختصااهحما!

الأغافيانظرعئمان،نسلمنينحدرمنعلىمحضةسلالةناحيةمنالأصلفينطلقاللفظةكانت

.2؟لمصوالحداثقالعيونراجع.61-وأ،1/5و،724/

د!عصمح!34و،7/211!هع-11وصد!ص!3ء4فيلامانسعندذلكعلىكثيرةأئلةأثمة

،.العثمانيةحزبعنالمعلوماتبعضتوجد.كا241/-!هحملا،211
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ثابتبنحسانوهذا.عثمانمقتلاستنكرواوالذين،الخلافةأجلمنعلي

()1(.)عثمانيبأنهيئغتكانالأنصاري

فأطيق،حقيقيةأهمية)عين(أو)عثمان(الاسملهذاصارعليوبموت

لمالذينأولئكعلىأطلقتكماعليادعاءاترفضتالتيالجماعةعلىالاسم

قدأمروهو،معاويةنجموظهوروأصتهعليسقوطلقبولمستعدينيكونوا

)2(.السنةأهلهمللواقعأمرهمأسلمواوالذين،أ،3أ)"*هححولبالفعلتم

وأبمطالبأتىقدأنهؤخ!يستعين،مرتبةفوقعثمانمرتبةمعاويةجعلوقد

شرعية.ناحيةمنالبيتآلمطالبمنشأنأأعظمادعاءات

الناسوصرفعليشتمهيالجيلذلكفيللعثماف!)3(الرئيسةوالصفة

وتقدمهاشمبنيعكأميةبنيتقضلالعثمانيةأنيعنيوهذا)4(،الحسينعن

)5(.المدينةعلىالشام

للخليفةبالبيعةيكتفوالمالذين،الأوائلأميةبنيخلفاءولاةوجميع

بالموتوحكمواالعثمانيةبالمطالبالمباشرالاعترافوطلبواوحدهالحاكم

ضمنياعترافمنهذافيمامععمرسنةعلىبايعمنكلعلىالوحشيئ

)6(.العثمانيةمنهم،العلويينغيربخلافة

الرثاء(.منفيهقيلما،عثمانخلافةذكر)باب1/554الذهبمروج:المعودي)1(

بكلاعترفمنباستثاءالحاكمةالأسربادعاءاتكثيرأجقموالمالذيناولئككلعلىخصرصأذلكوينطبق)2(

بقوله:الإسلابةالأمماربعضالأصمسوبصف.الإجماعأساسعلىوالمستقبلالماضيفيالموجودةالوقاثع

.و65/رربهعبدلابنلعقدا.،يخةوالحجاز،أمويةموانعلرية،والكرفة،عثمايخةالبصرة9

الرجلاضطرإذابابالجهاد،)كابالبخاريتقارن.2أ!2/التاريخ:اليعقوبي51/726لأغافيا:الأصفهاني)3(

علويأ".وكانعطهلابنضالعثمايأوكانالرحمنعدأباعن:وفيه(الذمةأهلشعررفيالنظرارر

أحدوهوعثمايخأمالكبنكعب:وكانمالكبنكبأخبارمنالمذكورالموضعفياياغانيفي)جاء+

(.حروبهيثهدفلمطالبأبيبنعليعنقعدمن

.و80صالبلدانترح:البلاذري)4(

.51/03فيلأغاا)5(

.024-14و/2التارلخ:الطبري)6(
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وحاولوامشروطغيراعترافأالشهيدبعثمانالاعترافعلىأضزواكما

()1(.مريمبنعيسىمثلاللهعندعثمان،)فمثلساميةدينيةمكانةإلىرفعه

كما)2(العثمانيةرأيأوعثمانبينأيضأتسمىكانتالسياسيةالبيعةوهذه

لعثمانمبايعآكانمنأنه"أيعلي)3(بديننالمضاذالفريقعندالبيعةتسمى

لعليمبايعآكانمنوكذلك،عثمانبينعلىأناتقالذلكيعلنأنوأراد

".عليبيننعلىأنا:يقول

أميةلبنيمواليتابعكلعلى()العثمانياسمفأطيقذلكالأمرتجاوزوقد

)4(.أعمىبشكل

فيبالواقعصلةلهاتكنلمالتيالنظريةالخلافاتاستمرتوبالمثل

والاعتراف،الأحزابشعاراتلتكوينالحاضرالوقتحتىالإسلام

المدافعونيزاللاحيث،العباسيالعصرفيسائدةظلتالتيبالعثمانية

)5(.آنذاك()العثمانيةيسمونالأمويةالمزاعمعنالنظريون

أيامهفيكانبالكوفةمسجدآهنالكأنالأصفهافطالفرجأبوويروي

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

علىأبايعك:تال.بايع:فقال،زمعةبنوهببنليزيدوأقط6:،!ةأحداثالطبريتارلخفي)جاء،

(اقتلوه:.قالعمرشة

.2رر/الفريدالعقد:ربهعدابن

تخطب،والحجاجالتختزقيأبمعجالآكنث:تال،الائببنعطاءعنالفريد:العقدفي)جاء،

إلمنوزافغكئتوفيكأ!!:فيهاللهقال،مريمبنعيىكمثلاللهعندعثمانتئلإن:خطةفي:فقال

التختزفي:أبوفقال،.الميامةيومإلىكقرواالذينفوقاتتعوكالذينوجاجملكفرواالذينينومطهرك

(.الكعبةوردتكفر

مجلةذلكفيانظرا"النواصبيئبهونهم034.وربا2/الطبري1،28/؟،1/1221الأغافي

ول!30":في،"نصابالمعريالعلاءأبيقولانظرهـ2،أصو6مجلد7!2،قاالألمانيةالثرقيةالجمعية

.4سطر552كهة"!ات!ص*ه*!؟صاك!46

.،5-ه،224/والملركالرسلتاريخ:الطبري

علي(.فىينعلىأنا:هلالبننافعيقولذلك)وفي"

.26صالاشراتأناب:البلاذري

1.604/الزاهراة:النجومالمحاسنأبروشنفلد،طبعة252:المحارفقتيبةابن
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للعثمانية)1(.مجلسآ

و(.كتابا3ذكرهافيأل!وقد)2(،الفرقةتلكأتباعأحذالجاجأويغذ

منها)4(.واحدآيقذأناستنكفنفسهالجاحظأنمنبالرغم

فيالأمويبالحزبللتعريفاستعمالآأكثربالمروانية)5(التعبيروبقي

)6(.العباسيالعصر

خصومهمينعتونكانواالأمويينالمتعصبينأنالفائدةلإتمامولنقل

يريدونوهم)8(،لعليكنيةوهيترابلأيانسبة()7(،)الترابيةبغالبآالعلويين

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

(.كذلكاليومالىالمحلةتلك)وأهل8؟/51:الأغاق

(.بالهالمهتدكطخلافة)ذكر1/2،147هـ26/الذب:مررجالمسعودي

الثمةمؤلفاتفهرستفيذكرعليهردالعئمانية(،وهنالكومسائل)العثمايةهوالجاحظوكتاب

منةبالقاهرةللجاحظالعثمايخةكتابمارونالسلامعبدالأستاذ.أطبعة072رقم،13صللطوصى

علىالاسكافيردمنمقتطفات25رو/ابكةنهجيئرحكابهفيالحديدأ!ابنأوردوقد،أو55

أ.العنمانبةكتاب

لم.ا1/1الحيوانأكناب.3-!أهاول!ههأ)"اكا4مما!"أ!أ057!.ع.للا.،م!)عأ1؟أ.ع051ء؟مخطوطةنظرا

قصةوفالك201ر/الأكافيللزبيرية،انظرالمعارضينعلىأيضأالأمويالعمرفيالتيةهذهوتطلق

.4021/الأغافيكتابفي)المروانية(التميةبهذهتعلقمغزىذات

الفوقد.2و1/6الخططة،المقريزىقارن55.ملاحظة.525صالمخطوطاتفهرستفلاسر،

مؤيدةفرقةهنالكتزال.ألا2881/الذمب:مروجالمسعودي،المروايةإمامةفيرسالةالجاحظ

الامبروطوريةا!اديميةجملةفيبارتولدانظر.بالمروانيةتعرفآشاو!فيهذايومناحتىللامويين

الاسلاية()الدرا!اتمجلةفيترجمتوقد!64-643ص51961،بطرسبورجصانتفيللعلوم

.،91و3ضة3و73/اع!،

صاقهاالتيالروايةوفي،41لم2/الابقالمصدر(،عثمانيلعن،)النرا!أو26/الرسلتاريخ:الطبري

إهانةمالكبنأنىالطاغيةالحجاجفيهاأهانوالتيصدى()مادةهـ54/(الحيوانحياةفيالدميري

الخ،،أخرىالزبيرابنومعمرةترابأي!معالفتنفياجوال:مروانبنالملكعبدفيهايؤيدولم،بالغة

لعين.آخرلقب(وهو)حيدرةإلىنة()الحيدريالهندبلادفيالثيييمىوبالمئل

الم!حعودي:،91لما،3ط/وشلبيوالأياريالسقابتحقيق94223-20/النبويةالسيرة:ثامابن

لهذهالمخملالأعلوحرل1،4و/الفريدالعقد:ربهعبدابن،2111/2،231/الذهبمروج

.هـهـوصهـ،مجلد7!2،تهالألمانيةالمرتينجمعيةمجلةفيخويهديانظرالشية
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منبالرغم)2(،منهمذلكالعلويونيتقبلولمقذريم)1(،منالحطبهذايريدون

النبيئ)3(.بهاكتاهالتيالكنيةهذهيحبكاننفسهعليآان

يرضوالمالذينالسنيونأولئكومنها،لعثمانالمواليةالأوساطؤخمغت

بأنهعثمانالنبيئفيهايصفأحاديثشرعيآ،باعتبارهعثمانحكمبمعاداة

قضاهأمرالخلافةتوتيهوأن،الآخرينللخلفاءمساويةمرتبةفيوتجعلهشهيد،

عكالجنازةصلاةمرةذاتيصليأنالنبيئأبىوقد.ملعونونأعداءهوأن،الله

:قالذلكعنسئلولما22(وصالأولالجزء،الجنازة)صلاةالمسلمينأحد

")4(.اللهفأبغضهعثمانيبغضكانإنه9

ممكنقدراكبرتكديسعكعملتالتيلعثمانالمعاديةالدوائرووجدت

العمل.لهذامواتيآتاريخيآظرفآالثالثالخليفةذكرىمنللنيلالمطاعنمن

هذهاشتجقتوقدأحد،غزوةفيالمعركةساحةمنفزقدالخليفةهذاإنويقال

من)الفزار(صفةوكانت،الحقيقيينالعربأعينفيشأنهمنللتقليلالحادثة

.العربعندالذمصفات

السيدشاعرهمإنحتىالروايةهذهاستغلالالعلويونأحسنوقد

:قالحيثالعلويةللدعوةوفائهلسببذكرهعندينسهالمالحميري

خيبرعنفزالذيذكرتأننيسواذنئبليفما

الق!ؤر)3(منالحمارفرازمرحبعنفزامرءأذكرت

.24/الذهب:مروج.المسعوديخويهديطبةوهـ-2وصوالحدانقالعيون)1(

خويه.ديطبعة21و2/والملوكالرسلتاريخ:الطبري)2(

آخرللىحينمننقابل(وتدطالبأيمابنعلي.)ترجمةافيلةالطبعةر1/44واللغاتالأسماءخهذيب:الووي)3(

(.الملكعدأبام)ذكر7؟2/النمبمروجةالمعوديانظرالعلوببن،عندمحآاسماباتجاره)الزاية(اسم

وأفضائلاحاديثمنأخرىطائفةثمة(،عثانفاتب،المناقب)كتابالصححالجامع:الزمذي)4(

(،.عفانبن)عمانالنةكنوزمفتاح:فننكانظر،أ!مانناقب

.أ،/لم:الأغانيالأصفهافي)5(
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عثمانيزازأنوالظاهر،فقطلعثمانإلأتؤجهأنيمكنلاالسخريةوهذه

عثمانابنمنالريببنمالكالشاعرسخرفقد،أعدائهمناتهاممجرديكنلم

)1(.أبيهبفراروعيره،خراسانعلىخليفةمروانبعثهالذي

التهمةتكنلملوجدآمبكرةفترةمنذهذامثليقعأنالمستحيلمنوكان

صحيحة.

هذانفيبضرورةشعرواعثمانأتباعأنهوصحتهاعكبرهانوأكبر

وقعه.منوالتخفيفبتهوينهوذلك،الخاصةبطريقتهمالمخزيالصنع

الآيةنزولبأسبابيتعلقوهو)2(التاليالحديثفيواضحةالمحاولةوهذه

جلوسآ،تومآفراى،البيتحجرجل)3("جاء:عمرانآلسورةمنأ94رقم

عمر،ابنقالوا:؟الشيخمن:قال.قريشهؤلاءقالوا:القعود؟هؤلاءمن:فقال

أتعلمالبيتهذابحرمة:أنشدكتالأتحدثني؟شيءعنسائلكإني:فقالفأتاه

فلمبدرعنتغئبفتعلمه:قال.نعم:قال؟أحديومفزعفانبنعثمانأن

:قاليشهدها؟فلمالرضوانبيعةعنتخلفأنهفتعلم:قال.نعم:قاليشهدها؟

.أماعنهسألتنيعمالكولأبينلأخبركتعالعمر:ابن:قالفكبر.:قالنعم

بنتتحتهكانف!نهبدرعنتغيبهوأما.عنهعفااللهأنفأشهدأحد،يومفراره

بدرآشهدممنرجلأجرلكإن:التبيئلهفقال،مريضةوكانتاللهرسول

عثمانمنمكةببطنأعرأحاكانلوفإنهالرضوانبيعةعنتغيبهوأما.وسهمه

مكة.إلىعثمانذهببعدماالرضوانبيعةوكانت،عثمانفبعث،مكانهلبعثه

لعثمانهذه:.فقاليدهعكبهافضربعثمانيدهذه:اليمنىبيدهالنبيفقال

.2971/الرسلتارلخ:الطبىي(1)

أورد،كماعثانإلىالموجهةنفهاالاتهاماتأهـو5للثربيروتدار2961/تاريخهفياليعقوبماذكر)2(

التالي.الحديثفيدجمزتاليذاتهاعنهاالاعذارات

ممر(.أهل)منرجل:انه(لمورقمباب،عث!ان)مناقبالزمذيوفي)3(
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اللهرحمةإلأجبنهيكفرماعثمانأصحابيجدلموإذامعك")1(الآنبهذااذهب

اسمعليهوأطلقواالواقعةهذهاستغلواإذالأعدائهتعجبفلا،وعفوه

تشيرألقال!وهي،والشيخ،والضعيف،الطويلةاللحيةذووهو.)نعثل()2()3(

()4(.ب)النعثليينأصحائهشقيئولذلك،وخرفهحمقهإلى

وقد،تهكمهمليزيدفيهبالذسقالحديمثنمقتغييرفيأيضآيمانعواولم

قوله:فيبذلكصزحوقد،المسلمينللواءحاملأعلتأالنبىجعل

ورسوته،اللةيحمت،يديهعلاللهيفتحرجلأغدأالرايةهذهلأعطين"

البخارقي.عندعمومأمقبولالحديثوهذا")5(ورسولهاللهويحته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

((آتجثغانياتقىتؤتميخكتمتؤئؤاآلذنإنأ:تحالىقولهباب،المغازي)كتابالخاري

كالزبلللحمقاللحية)طولتائد:بنبقيوقول1/6،25و3!3ءمحل!ه،ح34+ه،!أ،:لاندبرجانظر

بولاقطبعةهـ()72وليلةليلةألفأوالحربيةالليالي،،05صوالحدائقالعيونانظرلبتان"،

هذاصكتابنامنالأولبالجزء.قارنلحتهطالتمنحماقةفيوهجاءأئالويخها541!271/4و

(شادوفأبتصيدةشرحفيالفحوف)هز:كتابفيلحاهمطالتأقوامذمفيأفوال.وهنالك1هـ2

علاماتمنأن2014/الفريدالمقدوفيهـ.1هـ92ال!!كدرية،125صالربينىيوسفلأبي

المبكر.اللحيةين!ببالحمق

للدراساتيخنا)مجلةد!2س!ا،جملةالثعةلدىالأوائلللخلفاءالقيحةلألقاباجولدتسهير:انظر:أ

الأكافي2،ل!،3/2=!ه11وصدراساتولامان!:و،21صأو51سنة15المجلدالئرقية(

فتنفلد.طبةأ32صفتةلابنوالمعارف23،صالمعارتولطائف23/1،42،،/لم

سابقعدؤأنهعلىالمنصورالخيفةعندسواربالقاضييوتعأنالحميريالسيدالعلويالاعرأراد

غيرلكمجملي"نفلي:فقالعليشيعةمنبانهوأخرىعنمانحزبمنبأنهتارةوبصفةللبايين

العلويونيمي)إذالجملوقعةأصحابومناللحيةطويل"أنهبمحنى(ألم7/)الأغافياموات

يدأخطأوقدا.يطيعكمولا؟(2،34205/الطبري.الجملمعركةإلى)شارةجمليونبأنهمأنفسهم

جث902(:87،2لم4سنة)ولل(الآسيرية)بالمجلةالمثورةمقالتهفيالكلاملهذاترجمتهفيمينار

لا"ءوللأدلا.4+ءلأ"ا?س!8؟ح9أداس!+7داه383ء+ه"ء33ول!اس!4ولص!الأ11ب:ترجمها

.941صللمرزباني.والموشح34رقمالبيتزهيرمعلقةانظر)موالب(بكلمةالقصودولمعرفة

الد:قول)يريد+

مؤالتى(.غيرلكمجمل!نفليالقفاةشرمناللهعبدبنسوارإن

افيية.7/643لأسماءاتهذيب:النووييخبر(،غزوةباب،المغازي)كتابالبخاري
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بقزايىإ)1(.إليسعبارةرواياتهبعضفيزيذوقد

أهلعندمئهملأنهعارضآأمرآليسالزيادةهذهعنإسحاقابنيودفاع

)2(.بالتشيعالسنة

الجبانعثمانبينالفرقلإظهاروذلك،عثمانإلأبها3يزالاالزيادةوهذه

الظافر.وعلى

أهلرواياتإلىالزيادةهذهإضافةعدمفيمقبولةأسبابهنالكإذن

المؤرخوناختلفأجلهامنالتينفسهاالأسبابوهي،الحديثلهذاالسنة

عينها)3(الواقعةروايةفيالإسلاملصدرالأوائل

الذسخلالمنللعلويينالمناوىءالاتجاهميولعكآخرمثالهووها

السارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لاالنصفيوالإدراج

وهذاأ،مؤمنوهويشربهاحينالخمزيشربولا،مؤمنوهويسرقحين

".بمؤمنفليسوشربوسرقزنى"من:المأثورللقولحرفيةترجمة

يغل"ولا:الزيادةهذهرواياتهإحدىفيالحديثلهذاأضيفوقد

فيالمبالغةهنابالغلؤ")4(.ويرادإياكم،وإياكم،مؤمنوهويغلوحينأحدكم

محبته.فيالتأليهدرجةالىالمغالينبعف!ذهبحيث-وآلهعليوتقديسمحبة

وليثبتوامتحيز؟،تجذلييماأهدافيأجلمنوعغتالزيادةهذهأنوالواضح

نفط(.)سحاقلابن)والزيادة،.و66،/القطلافي)1(

8.2-ه2/هثامابنلطبةفتنفلدمقدمة)2(

هائ!.اح(،)أ25صالمقدمة،الأولالجزءمحمدحياةموير:وليام)3(

(.بالمحاصىالاي!اننقصانباب،الاي!ان)كتابمسلم)4(

:!فرتني.2802/الأدبخزانةفيالكميتبقولقارن8(.فقرةأرقمتحليقا)انظره

الكمبت:فول)يربد+

ومذنبصيءتالواوطائفةبحبهم!فرتنيتدفطاثفة

شوتأ(.وماطربت:اثهورةتصدنهمن
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الخبراستمراريةأنتزؤنوكانواكفر.وآلهعليتعظيمفيالمغالاةأنللشيعة

والتقدير.للانتشاراكبزفرصةيعطيهوهذا،وضوحهبعدممرهونةالثابت

أو(

جازإن-الدولةظروت4الأتقيافيهايقمورالتيالأحاديثمجموعةإن

)حيثعنهاوناتجة،والاجتماعيةالسياسيةالزمنبظروفجدآلصيقة-التعبير

الظروفتلكليستثمرواأعمالمنينكرونهفيماآرائهمالنبيلسانعكيبثون

(.تقعأنلهااللهقذرأحداثبظهور

قضاهأمرآباعتبارهالمؤمنينغيرالحكامشخصيةقبولمنالقضاوكان

أولئكأننلاحأأنبالاهتماميجدرومما.لسلطانهمالاتقياءخضوعتيسيزالله

منالحكامهؤلاءعذرلقبولاستعدادأأقلكانواالمطلقالقذزأنكرواالذين

درسناهاالتيالأقوالسلسلةالمجموعةهذهوكمل)1(،جبريةاكثرزملائهم

الفصل.هذامنالأولينالقسمينفيالسياقفي

عندحديثصورةفيالإسلاميةالحياةبفسادالوعيعلامةوتظهر

لحكومةالولاءواجبعنالتخئنإلم!صصبفيتدعوالتينفسهاالدوائر

بوقوعتنبأقدنفسهالنبيئأنمذعينشرط(أوقيدبلااتباعها)دونمكروهة

.الإسلامفيالتطوراتهذه

ثم(،التراب)مثلأغقزففأثم،ورحمةففأ،ثمورحمةنبوب!دينكمأؤذ"

)2(لىلىوه
الذينثم،قرنيامتيخير9والحريرإ)3(.الخمرفيهائستخل،وجبروتو

الصري(.الحن)ترجمة،.عكاشةثروتطبعة441ص:المعارفقتيبةابن)1(

الحديث.هذامؤلنىبظرتالملكحقويرتبط:وجبروثملك)2(

المكر(.فيقيلمابابا،شربة،)كتاب:الننالدارمي)3(
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)1(8ء-
وينذرون)2(،ي!تشقاونولايثهدونمولمبعدهمياتيلم،أنهم

إذاأنتم"كيفأ)3(.السمنفيهمويظهر،يؤتمنونولاويخونون،يوفونولا

والتاجر،الأمعطكالذئبفيهوالحاكئمالأسد،مثلالأميرفيهيكونزمانكان

.مأوىلهاليسالغنمينبينالولهىكالشاةبينهموالمؤمنالهزار،كالكلب

")4(.وكلب،وذئبأسد،بينشاةحالفكيف

منفصلتحتكليأيندرجلاحديثشكلفيالزمنيةالأحوالتصويرإن

تسميةعكلهانعثرحتىنبويةنسميهاأنالأفضلومن،السياسيةالأحاديثفصول

النبوية.الأحاديثداخلبوفرةالأحاديثمنالنوعهذاازدهروقدبها،خاصة

بالأمورأيضآتنتأتبل،فقطالذولةبأحوالالنبويةالأحاديثتتنبأولم

قدأنهالنبيعنروقيماذلكومنتذكر،أهميةبذاتليستالتيالصغيرة

شؤمنذيرليكونالحوأبكلابيومذاتستنبحهاأزواجهإحدىبأنأخبر

الحوأببلغتعندماتذكرتعائشةإنويقال.عليضدلخروجهاعائشةعك

كلابستنبحهاالتيمنكن"من:النبيقولالبصرةإلمططريقهافيوهي

)3(.الجملمعركةفيالحادثةهذهذكرالشيعةمصادرتهملالحوأبإ.ولم

العامالتطورعنيتحدثالنبيئجعلواعندماأنفمتهمالمحدثونيقتدولم

المستقبلفيالمسلمينحكمباتساعمحمديتنبأحيث،الإسلاميةللامبراطورية

.الرواياتبعضفيالعبارةهذهتتكرر1()

ولايهدونمعنىوهذاالقاضيتبلمنمنهتطلبلم)ذاالإسلاميةالريحةفيالمرءشهادةسماعيمنع)2(

.921،ب02رقمورفة()محطوطالقاضىأدب:الخصاف:انظر.يسثهدون

(.الثالثالقرنفيجاءماباب،الفتن)كابالترمذي(،النيأصحا!فضلبابالئة،)كابداودأبو)3(

للذهبي.الاعتدالميزانعن(.كلب:)مادة2و20/الحيوانحياة:الدميري)4(

،يعرفلازرارةبنأحمد:الذهييقول،و.أ/الاعدالميزانانظر.موضوعالمذكور)الحديث!ه

(.مظلمإليهوال!د،باطلوخبره

)حوأب(.و241/البلدان:معجمياقوت،،6الفخريطباطبا:ابن،هـأأ2/التاريخ:اليعقوبي)5(
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:فيقول،الرومبلادعلىوبحملتهم

قمصهم،البيض،منهمالعصابةتظلحتىفيهاالله"ليستخلفنكم

اليومبها.وإنفعلوهبهأمرهمماالأسودالزجلعلىقيامآأقفاؤهم،المحلوقة

")1(.لإبلاأعجازفيالقردانمنأعينهمفيأحقراليوملأنتملآرجا

فيالمشرقوكلوالمغرباليمنيبفتحالنبيئبشر)2(الخندقحفروعند

منعظيماجزءآأذزكوقدهريرةأبوويقولايغؤلي،منضزباقيثلاث

،بيدههريرةأبينفسفوالذيلكم،بداماأافتتحوا:الصحابةفتوحات

محمدآاللهأعطىوقدإلأالقيامةيومإلىتفتتحونهاولامدينةمنافتتحتمما

ذلك")3(.قبلمفاتيحها

ولكنها،المردودةالأحاديثفيفقطموجودةليستالنبويةالأقوالفهذه

النبؤاتمنكبيرعدديوجدحيثالمعتبرةالحديثجوامعفيأيضآموجودة

،الرومامبراطوريةضدفالحرب)4(.الإسلاميةالأمبراطوريةبمستقبلالمتعلقة

جميعهاالعباسيةالأسرةإلمطالدولةحكمانتقالإلمطأذتالتيوالحركات

وجلاء.بوضوحمذكورة

(.الأم:)مادةو341/البلدان:معجمياقرت(1)

.أو4عفلهارون()طبعةالواقديعداخرىروايةفالك)2(

.2و30/النبويةالسيرة:ثامابن)3(

ا،حاديث.فيذكرواقدالتركان2لم5صهذاكتابنامنالأولالجزءفيرايناتد)4(

وفضلآتنطوراء،ببنىالتركأنعرتحيث(البصرةذكرهفيباب،الفتن)كتابالسننداود:ابوانظر

سننفيجاءوقد.السابقالمصدرفيكماواحدخبرفيجمعقدوالحئةالزكمنالتحذيرف!نذلكعن

(:والخةالزكغزوةبابالجهاد،)كتابالنائي

وردوقد.225/البدانمعجم:ياقوتانظراتركوكمماالزكواتركواوادعوكم،ماالحثةادعوا

والقا.الأبياريطبعة2و14/صثامابنصيرةفيطالبلأ!تشبتصيدةفيوكابلالزكذكر

جولدتسهير(.توهمكماالمعروفنالبلدينولياذرلأباليرةشرحفيكمالجبليناحمانوكابل)تركه
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والملاحمالفتنأبوابفيكثيرآتسترسلداودأبيسنننجد!ىاذ

اعتدالا23(.اكثرالترمذيسنننرى)1(والمهدي

حتىالامبراطوريةداخلوالحركات،والثورات،الدولةأحوالإنثم

غموضمنفيها،ومانبويةرؤىشكلفيمذكورةالهجريالثالثالقرن

بعيد.حدإلمطالمسلمينالشراحشغلفبالتأويل

يصعبفلاالأحاديثهذهفيوجليةواضحةأحيانآالنبوءاتتكونوقد

العباسيةالدولةقيامأنلمعرفةالفطنةمنقليلويكفيمعناها،يعرتأنالمرءعلى

حتىشيءيرذهافلاسودراياتخراسانمن"يخرج:النبيبقولالمقصودةهي

-.)3(صصءه
بنحذيمهالصحابهوالنبواتهذهلنقلملاءمةوا!ئر،ب!يلياء"شصب

النبيأنالصحاحفيعنهقيلوالذي)4(العلويةللدعوةالمتحمسالنصيراليمان

عنهايصمتأوشديدبحذيىلهايلضححذيفةوكان)5(،المستقبلاصارأودعهقد

تنقميىأنإلىفتنةقائدمناللهرسولترك!ما:حذيفةيقولبها.يمزحولاكلية

"،قبيلتهواسمابيهواسمباسمهسماهقدالأفصاعدآثلاثمائةمعهقنيبلغالدنيا

آخرفيالمهديبخروجتقولالتيالنزعاتبواسطةالنبوءاتهذهنفذتوقد

حذثحيثالنبوءات)7(،هذهليحملأيضآاختيرنفسهعلئآإنثم)6(،الزمان

مقدمتهعلىحراثبنالحارثلهيقالالنهروراءمنيخرج"رجلآأنالنبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(.الضن)كتابالسننداود:ابو

(.الموضعهذاعلىتعليقنا)انظرالقن()أبوابالترمذي

(.لم9رقمبابالقن،)أبوابالزمذى

.45)1/الذهب:مروجالمعودي

(.بصفينوالامالحراقأهلبينكانماجوامع)فصله

والقاضي6(1رقمالفتن)أبوابالزمذيسنفيجاءبماقارن.1541/الأحماءتهذيب:الووي

.1/228الشفاء:عياض

ودلائلها(.الفتنذكرباب،القن)كابالن:داودابو

.أو،هوالرللطاعةبيروتدارأو،2/الاريخب:اليقوب!:قارن
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المواليمنرجلآ"أنالنحوهذاومنالمنتظر")4(.المهديهومنصورلهيقالرجل

الدنياأ)2(.آخرفييملكجهجاهويدعى

التيالأحاديثمنكبيرعددعلىالنبويةالأحاديثمنخاصقسمويحتوي

المختلفة.والمدنوالبلدانللمناطقالسكانتعصببسببوعفويةبحريةازدهرت

قارتين.عبرانتشرإسلامفيلبلدانهاالخاصةالدوائرتعصبعنتعبيروهي

سابقآرأيناكماخاص،بشكلالأمويينحكمتحتمهيأةالظروفوكانت

الأحاديث.فيبهوالتنويهوتفضيلهالشامتقديم

.عبادهمنصفوتهيجتبيلىاليه،بلادهمناللهصفوةالشام9:وحديث

منواحدهوإ)3(الشامالأرضمناللهصفوةف!ن،بالشامعليكماليمنأهليا

وطنهمشهرةلتعزيزةالشامأهلاخترعهاالتيالعديدةالمحليةالشامأحاديث

العربيةبالمدنللاعتدادمضادآنفوذآتكونأنمنهاالقصاكانالجديد،

الحجازعنالبعيدةالأخرىالاصقاعتلكفيالإسلاميةالحياةولبيان،المقدسة

ظلفيالمسلمينوأن،مقدسةأرضعلىقائمةوأنهاوفضلهااللهاختارهاالتي

قبيس.أبأوعرفةظلفيإخوانهممنأسوأليسواالشام

ويكفي)4(،المحليةالأحاديثفيهاتزدهرلماسلاميةمراكزبضعةوهنالك

باهتماماتهممؤلفوهاعيردتالتيالجغرافيالأدبكتبعكنظرةيلقيئأنالمرء

لها.حصرلاأمثلةيجدلكي(وياقوت،والمقدسي،الفقيه:ابن)مثلالفقهية

.2،2ص:المقدمةخلدونابن42(و5رقمحديث،المهدي)كتابداودأبو)1(

(.الخلافةفيجاءماباب،الفتن)أبوابالزمذي)2(

أبوقاذتجفخاة،تةئقاذاقؤاليينزخلتنيكختقؤالئقازالئنلتذقثلا":الزمذيفي)جاء+

غيريث(خشنخلإيثقذاجمتى

(.)الأمو331/البلدان:معجمياقوت)3(

مصر(.فضلفيوردما)ذكر72صالمحاسنلأل!الزاهرةالنجومفيذلكعلأمثلةهنالك)4(
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كانتالتيالمدنفيخاصبشكلازدهرالمحليالحديثمنالنوعوهذا

فيالبصرةأتقياءأنالدهشةإلىيدعوولا،الفقهيللنشاطمراكزأيضآ

النبي.إلم!نسبوهامتطزفةبأقوالمدينتهمعطمواالمتنافسةللمدارسخ!دهم

عندةالبصرأهلفيخطبتهفيعليذكرهنبويحديمبفيجاءوقد

اللهأرضيىأقوئم،البصرةلهاضيقالأر،تفتح:الجملوقعةبعدإليهارجوعه

ومتصدقها،الناسأعلموعالمها،الناسأعبدوعابدها،الناسأقرأقارئها،قبلة

الأبلةإ)1(.لهايقالقريةإلمطمنها،صدقةالناسأعظم

تؤسسلمالتيالمدينةإلمطالنبيفيهايشيرالتيتاريخيآالفاسذ؟الأحاديمقوبتئد

بها)2(.التصديقمنيمنغأنالمحذثالناقاالجوزفيابنيستطعلمعمر،عهدفيإلأ

محفدبعطاياالإيمانبدمشقالأموئالجايممناربكررشخوبالمثل

)3(.المحدثينجرأةفيالزيتيماإثارةدونالنبوتيما

نفسهالوقتفيانتجواالتعليميةمراكرهمالمسلمون4الفقهاؤتجذوأينما

الدينية.ووظيفتهمتفوقهمبسببحديثيةصمحفا

الضلاتإلىتشيرالتيالمحاولاتتلكمعمتوازخطفيتجريالمحاولةوهذه

الأوائل.الإسلاممؤس!يوأجدادالجاهليةفيالموغلينالأصليينالسكانبين

إفريقيا)4(.فيالإسلامداخلالمحاولاتبهذهقامواكيفبالفعلرأيناوقد

.42لمصالحريريعدمقامةبآخر4.قارنو16/البلدان:معجمياقوت)1(

تجلة،"وأقومها(:المرية)المقامةالحبيالابربمطبةأو؟5الالةالطبةالحريريمقامات)فيه

أخطاءمنوهذا.الحديثمنهايؤخذالتيالمصادرمنلي!الحريريومقاماتالبدانمعجمأنلاحظ

(.المتكررةالمنجيةجرلدتسيهر

.4،1صراودأبيشنشرخ:الاجمعوي)2(

.867صالابقالمصدر)3(

أ!2."ء!امداع2737-اهمجلةفياخرىواثلة،4،1صالكابهذامنلأولاالجزءانظر)4(

هـ.أصهـأمجلد3!حمما4!لا.،ءلأ03ص"3
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العملفينفسهاالدوائربدأتحيثمنالأمثلةبعضهنانقتبسوسوف

.بعيدةلمناطقالدينيةللمكانةالحديثيةالشواهدوضععلى

كتابفيوجدهـأنهلم26سنةفيفاسمدينةفقالميأحديحدثنا

الآتية:الرواية(بفاسر62)تإسماعيلبنلدراس

بنالرحمنعبدعنالمؤازإبراهيمبنمحمدعنبالاسكندريةمضر"حدثني

أبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريشهابابنعنأنسبنمالكعنقاسم

قبلةاللهبلادأضخعهيفارسلهايقالمدينةبالمغربيومآستكون:قالهريرة

يعلمون،صلاةالمغاربةأكثرأهلها(،المشرقبلادفيالبصرةأهليزعم)كما

يؤذهملايزلون،لاالمستقيمالصراطعلىوهمالسلفعقيدةويتبعونبالسنة

وفيهمماثلبحديمث()سبتهمدينةوتعتر")1(.يكرهونماعنهميمنعواللهعدو،

ابنعنمسرةبنوهبعن004عامحدثهمعلىبنمحمدبناللهعبدأباأن

النبيعنعمرابنعننافععنمالكعنالقاسمابنعنسحنونعنوضاح

زاققافماوالتصر،بالبركةلهاودعا،سبتهتسمىمدينةالمغرببأقمى"إن:قال

سلسلةإلىالسذجالفقهاءأخدويضيف."عليهبأشهاللهرذإلأبسوءأخا

أ)2(.التجربةبصحتهتشهدالحديث:"هذاقولهتلكالإسناد

فينفسهاتحصزحتىأهميتهامنتقفلأونف!هاتستصغربلادثمةوليس

الحديثبهاظهرالتيالسهولةعنفكرةعلىللحصولويكفينبوتيمارؤية

بهااستشهدالتيالصحيحةالأقوالمنمجموعةعلنظرةتلقيأنالإقليمي

بالجزائر)3(.شرشالبقريةالمناصرةبربرلغةكتابهفي(وترجمة)نصآباسيهرينيه

ولول4)ح35ع"لا*الأ،لا31ما+ا!ء.ء4.+35حوللأع1.38!.)8.(1)

.أو)،،الئالثةالطبعة،للكتابالعربيةالدار1/302المغربالبيان:عذاريابن)2(

ل!5!،5ء4ء؟"ء!ل!هءأ*!).524-26.!!.)).1884.ول).س!!!؟3ءط)3(
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ساوللاول30اسمسترابوعليهاأطلقالتيقمونيةقريةوتفتخر

أبواباحاأنهافيهجاءنبويبحدي!بالقيروانجنوبوتقع!ورءه*د!!!

الجنة.

الجهادف!نالدنياآخرفيالكفارجهابعنالأخرىالبلا؟أعزضتصاذا

تزحفوهيالحشودصوتأسمع،كأني:النبييقولحيثفيهايتوقفلن

أ)1(.الغسقحتىالفجرمنققونيةنحو

محهل!ؤعيء.ر-اولل!لهأ"همحهقء3أ،ه80أ؟محم788-ا،7.0..(1)

-184-



ا!لزإفيإلمفئك

الحديثفىالوضعضدالفعلوذ

)11

كانبدعتهعنرجع)1(البدعةأهلمنزجلآإنثيعةبناللهعبايقول

جعلناهرأيآرأيناإذاكتاإتا9يقولو،تثبتدونالحديثأخذمنيحذر

حديثآ")2(.

حيثالواقعمعيثفقالاعترافهذاأنالسابقةالفصولفيلناتذاوقد

عنه.يعبزحديمثمنيضاذهوماالإسلاميالتفكيرفياتجاهيخلويكادلا

فما.؟كانمجاليأفيفيالمتعارضةالآراءبينالناحيةهذهمنفرقثمةوليس

الأحكامفيالاختلافاتعكتمامآتضاقالسياسيةالأحزابعنعرفناه

ماؤتجدتوبدعةشئيماوكلونقيضها،فكر؟.فكلالعقيدةومسائلالشرعية

)3(.حديثصورةفيعنهايعئر

،.الخوارخمنشبخ5:أخرىروايةوفي)1(

هـ)ذا:أخرىروايةوفيحديثاا.جعناهرايأرأينا))ذا:21رصالبغداديللخطيبالكفابةفيورد)2(

حدبنأ،.صبرناهأمرأهوبا

عليآغاشيرالمولويوكتب،الرأيهذاالمسلمينمنالحقلعنالدافعوناعقالأخيرةا،زفةفي)3(

والحقوالخطأ،فالضوابمتلاطماةبحرآكؤنأنيلبثلمالأحاديثمنالجارفاللا)ن:يقول

وسيا!ئدبنيئنظابموكل.بيهمالتمييزبصحببجث،الفوضىمنحالةفيجميعهماختلطواوالباطل
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دينيأأكانسواء(الوضع)ضدفعلرذلظهورنتيجةجديدعصروأقبل

ويتضح،وأسلوبئهذاالفعلردليمماتالفصلهذافينناقشوسوفعقليآ،أم

مختلفة.طرقثلاثفيذلك

لمقاومةالاستقامةأهلمنالفضلاءسلكهاالتيالأيسرالوسيلةإن-أ

بالعنايةجديرةظاهرةنفسهالوقتفيهيالمزتفةالأحاديثفيالسريعالتزايد

بأحاديثالموضوعةالأحاديثجوبهتالحسنة.فبالنواياالأدبتاريخفي

.جديدةمختلفة

صارمةعباراتالمتسزبةالجديدةالأحاديثهذهفي!شي!النبيإلم!ن!شتوقد

فيوتلعنتحزمالتيءلمجيحالنبيفأقوال.الفاسدةالأحاديثاختلافبشدةتستنكر

تحريفعنفضلأالأحاديثفيوالاختلاقالتزييفأنواعكلقاسيةكلماقي

ويعذ.مختزغةأقوالىنفسهاهيوتأويلهابالصحةالمعروفةالقديمةالنصوص

هذهأكثرمن.النار)2(1منمقعذهفليتبوأ)1(متعمدأعينكذب"قن:حديث

)1(

)2(

وأخليفةلأفيإرضاة،الشفهيةالأحاديثبحضإلىباللجرء،الضرورةاقتضتكلمايؤيد،وابخماعيئ

لإرضاءوالخزعبلاتالكذبضروبكللتأييدمحمداسماستعمالأسيء.وقدلأغراضهوخدمةأمير،

ا.النقديةوالمقال!الاعتاراتكلعنالإعراضمع،التسفيةالمستبدينوركباتوالنزواتالأهواء

قتماإنني9:الآيةبالكلماتموقفهعنعبزمطروحةمألةفيالأحاديثمنبطائفةاستمئهادهوعند

مالهاولي!،باطلةعموماوهيأصلأ،بهاإي!افيلحدمأوبصحتها،إيمانيلقلة)قابالأحاديثآشثهد

والبلادالمثمايةالامبراطوريةفيالمقزحةوالاجتماعيةشةوابالفقهيةالاصلاحاتانظر01يسندها.

س!؟+3"4!30"ه)!!ء).اه"أاس!أ441!له3ا!اشهه3+هم!3+ا!"،هـأ83ابوبايالأخرىالإسلاية

.741و،*أ*صها*+6د5ء+"أح!ءول4،لاهس!!+5!ط!،4"د!3"هأحكه.

الذينالاسحمايةبهقصدحذفهاأنويحتمل،الرواياتبعضفيموجودةليست)متعمدآ(لفظةإن

ماحذإلىكافافزاضوهذا.صحيحةبأنهامنهمظنانيةبحنورددوهاالموضوعةاياحاديثلروا

القطة.هذهلإضافة

(الكلامهذاعلىتعليقنا)انظرء

مقاعدهمتبوؤاحين5ببدرقتلواالذيناثمركينحول،جهلابيقتلباب،المغازي"كتاببالبخاريقارن

(،اللهرسولعلىالكذبفيالثديدباب،الحلم)كابداودأبو7،6،،6سلمصجحمقدمة.النار،من
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ثمانونرواهالحديثوهذامختلفيما.رواياقيفيوردوقدانتشارآ،الأحاديث

فعلرذواضحبشكليغذوهو-المختلفةالرواياتاعتبار-دون)1(صحابيآ

-عثمانمثل-الصحابةإلىالحديثهذاوعزو.النبويةالأحاديثفيالوضعضذ

النحوهذاومنمنه)2(.يستنتجهأنميورتمنىالذيبالقدرالوضعزمنيئبتلا

آباؤكمولاأنتمتسمعوالممايحدثونكم)3(أناسأمتيفي"سيكون:حديث

منيأتونكمكذابون)4(دتجالونالزمانآخرفي"يكون:وكذلك"وإئاهمف!ياكم

وثمة"يفتنونكمولايضقونكملا،آباؤكمولاأنتمتسمعوالمبماالأحاديث

رواهاولكننفسهالنبىيقلهالمالوضعمنتحذرالقبيلهذامنأخرىأقوال

أساسية.مبادئأنهاعلللهجرةوالثانيالأولالقرنينفيالصالحينمنجماعة

القوتمفيأتيالرجلصورةفيليتمثلالشيطانإإنمثلا:أحدهمفبقول

سمعت:منهمالزجلفيقولى،فيتغرقون.الكذبمنبالحديثفيحدثهم

البحرفيإإنآخر:ويقولإ.يحذثاسمهماأدريولاوجقهأعرفرجلآ

قرآنآ!)5(.الناسعلىفتقرأتخرجأنيوشكسليمانأوثقهامسجونةشياطين

)1(

)3(

)5(

الدارمىتعمدأ(،لفظةفيشكوكهناك4:)الطر(الكذبتعمدفيالعليظباب)المقدمة،ماجهابن

ممائلة،نزعةذاتأخرىاقوالتوجدالباراتهذهجمغوفي(.النبيعنالحدبثاتقاءباب)المقذمة،

،.سمعمابكللمجذثانالمرءابحسب:سماعهافورتذاعالتيللاحاديثايص!اروكذلك

طقاتانظرطريقأ.تحينمنكثرمنرويقد،كذبإمنحديثانهـ(015)تالسمعافييقول

"من:وهينهافقطواحدةروايةوسنذكر،كاا35رقمالسمعافما"ترجمة046صللسيوطيالحفاظ

002.صالكفاية:البغداديالخطيبانظرمقعدأأجهنمعينيبينفيتبرأأقللمماعليتقؤل

7،.1/محمدجاةميرر:وليام

أمتي.آخرفي

أب!عنكلامأرو2/لياقوتالبلدانمعجمفيوفدجاء،الحديثوضاعيعلى)دتجالونأكلمةوتطلق

بأنه:يصفهأبدأيقولهالمالأحاديثمنآلافأوآخرينووكيعسمانعنيرويالذيهراةمنالتيميعلي

منه.والخذير،فضحهأجلمنإلأيذكرألامجبوهوالدجاجلةامنوإدجال"الكذبأركانأحد9

.الوويضرحمع08،ص)المقدمةملم

-187-



للعباراتالمجاملوالتأويلالتزييفمنتحذيراتالنبيعنرؤيتوقد

خق!كلمنالعلمهذا"يحملالنحو:هذاومنبصختهاالمعتزف

أ)1(.الباطلينوانتحاذ،الجاهلينوتأويلالغالينتحري!عنه،ينفونغاوئه

المتميزةالنزعاتضدالستيماأهلمنالحديثنقا؟فعلرذيغذوهكذا

التنبؤ.مننوعآ

)21

فيانغمستالتيالجماعاتبينآنفاذكرناهاالتيالتحذيراتظهرت-2

هذهعلللحكمشغواالذينأولئكباستثناءون!ثرهاالأحاديثوضع

العشيئ،الدينلخدمةؤجذتالموضوعاتهذهكونعنالنظربصرفالأنشطة

هذا)ومنافزاضاتهاومعاداةالسنةأهلمحاربةفيالرغبةبسببكانتأم

(.العلويةالدعايةالنحو

والاعتباراتالفوارقهذهحسابهمفيالأحرارالمفكرونيأخذولم

بشكلنماالذيالحديثمنبعينهجز؟عكفعلهمرديقتصرولم.بهمالمرتبطة

نظامإلىذلكتجاوزولكن"،السنةلأهلمضايقبشكلظهر"والذيمثير

برفته.لحديثا

تفصيلاتعلىالحكمفيالمحدثونبهتظاهرالذيالمثيرالتصزف!أثاروقد

تثبطلم!ماالسطحيةالرؤيةبمجردتمامآيتضحعندماحتىوالمتنالإسناد

يعرفوالمقويموازدراءسخرية،للتوثيقسبيللاأنهأالرواةبرياءابعزيمة

قذزها.العلملأوعييما

وابن،عاكروابن،الحاكمخرجهدانا.الدارمييخرجهلم.منهوهمهذا)ه.الدارميسننمقدمة)1(

الصحابة(منرهطعنمرفوعأ.الئاميينمدفيوالطبرافي،واليهقي،والعقيلي،عدي
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منها،الساخرةوحتى،المتحاملةغيرالناسبعضنظرةإنيقالىوقد

منأكثرمألوفةالدينيةطبيعتهمبسببالئاسعاقيمافيأثزتالتي4والأشيا

والثالث.الثانيالقرنفيالاسلاميالعالمفيلذاتهبالأدبالمشتغلينبينغيرها

التعضبمنب!شيوهنالك.هناإنكاليومحلشخري!محطالمقذساتفأقدس!

الإسلامي.للمجتمععادةيغرى

اختاركماالدوائر.هذهفيسخريةمثازالأحاديثهذهججقتوقد

والماجنةالسخيفةالأفكارأجلمن)1(الأحاديثشكل4الطرفا4الشعرا

مناسبيماوفيذلك)2(-علىمثالآلنايقذمهـ(002)تمنادربنمحمدوهذا-

ظريفةإشارةخلالمنللنكتةموضوعآالإسنادالموصليإسحاقتجغلأخرى

()3(.1آية77)سورةالمرسلاتلكلمة

وردتوقد،الدينعلاءقصةفيأدرجتقصيدةفيذروتهالأمربلغوقد

شيخنابلالأبوأشياخهبعضعن"حدثنا:بعبارةمسبوقةسمجةنكتةفيها

الحديثفيهايتمتعالتيالدوائرفيتظهرلمالموضوعاتوهذه)4(.!شريكعن

)3(.داخلهافيهايتساهللم،كماحسنةبسمعة

جذيةأكثزأساليمت)وقتئذ(المعاصرونالكلامعلماءاستعملوقد

تصيدةفيذلكجاءوقد،شعريةلأغراضكليآمختلفبشكلالاسنادهـ(46،)ترشيقابنيتخدم)1(

.4سطر151ص4!لال!؟فىه3!4محطحم!3كابهفي+ءكلطعولبهااعشهد

هـ2أ/لم1،غافي)2(

منادر:ابنقوليعني"

الندفيالأشياخحدئنا5مابحضفيالآئارفيوجت

.كاا54/السابقالمصدر)ر(

الاصناد:يقولكانأنهإعحاقعنهارونبنميمونحدثني:تالالصوليحدثنىالأغاف!:في)جاء!ه

عرفآ(المرسلاتمنهذا:فقالاسنادهعنفل.لهاسنادلابحديثمرةقحدث.الحديثقيد

.271وبولاقطبةو25/،وليلةليلةاألفالعربيةالليالي)4(

بها،.الامحانتلةتعئلاالمقدساتمنالسخريةأنيفوتاألاأيجب)3(

-918-



مقدارعلالبرهنةعليهميصعبيكنولم)1(.الحديثبرواةللاستخفاف

بدورهميقومواأنالحديثأهلعلوكان.والعقديةالشرعيةالمسائلتناقض

المرفوضةالآراءتصؤرالأحاديثبجعلوذلك،عليهيعتمدسندآباعتبارهم

مننوعلهاأصبحالتيالآراءتلكصحة،اكثرالدينيالمفهومقبلمن

.الإسلامفيحتىالشيوع

بأسلوبالحديثروىوقد"الإلهيةالصفاتتجسيمالقبيلهذاإومن

البداياتعنفضلأالإنجيلأساطيرمناقتبسهاالتيالغريبةالحكاياقيأخاذ

.القرآنفيوردتكمالآخرةباللأيمانالأولم!

الخرافاتفيهارؤيتالتيالنصوصتلكاستغلتبالحديثوللاستخفاف

)2(.النبيأقوالمنباعتبارهاالدينيةالعقيدةفيوأذمختالشعبيةوالأس!اطير

الحديثفيؤزدتالتيالدقيقةالتفصيلئةالأحكالمللسخريةتعزضتكما

تجزا.وهلئم،اليوميةالحياةفيالأساسالعلاقاتمعظمحول

إليهالرجوعيمكناليوميةالتفصيلاتهذهمنالسخريةعلىوالإصراز

الشريعة:بهذهمستجفينيقولوالأنآنذاكالمشركيندعاقانفسهالحديمثفي

")3(.الخراءةحتىليعلمكمصاحبكم"إن

المنكرينرأقييعكسوقتئذالنبيلسانعلىيزؤىماأنالمحتملومن

لصغائراليوميةالتفصيليةالأحكاملهمتذتالذين،لاحقزمانفيالأحرار

)أحذركماللة(:لزومباب،اللة)كتابسننهفيداودأبوأخرجهالذيجلبنمحاذقولأنأظن)1(

موتفعلىخفيهجرمفيهالحيهم،لانعلىالضلالةكلمةيقولقدالثطانف!ن،الحكيمزيغة

الأحاديث.منالفلاسفة

الحديث.منلموقفهملامقالاتهمالفلاصفةمنوتحذيرهجولدتهر،فهمهمامعاذقولمنيفهمالا!ه

الأحاديث.تلكمنسخريةفميما.4682/الجوانكاب:الجاحظانظر)2(

)كتابداودأبوأحجار(،ثلاثةمنبأقلالاشطابةفيالاكتفاءعنالنهيباب،الطهارة)كتابالنائي)3(

(.بالحجارةالاشنجاءباب،الطهارة)كتابالترمذي(،القبةاشقالكرايةباب،الطهارة
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الحجيةمننوع!ضفاء،النبيعنالصادرةاليوميةبالحياةالمتعلقةالأمور

المريبة.الآدابمننوعأعليها،الملزمةالدينية

منالطائفةهذهإلمطينتميحديثانتباقناأثارالأحاديثتلكبينومن

التفكيرأصحابضدالحديثنطاقفيالهجوممننوعإلىتشيرالتيالأقوال

ذإ.الشريعةيحترمواأنمسلمينباعتبارهمعليهمكانالذي"إالمعتزلةالحر

وأالحديثباسمجاءماكلرذوحاولواوحدهبالقرآنالاحتجاقيأعلنوا

حجيةلهماليستهذينأنباعتباراليوميئالناسبسلوكيتصلفيماالسنة

.المناوئونيدعيهلماخلافآالقرآن

أهلموقصوأيضا،الرافضيننظروجهةالحديثهذايبتنأخرىجهةومن

بحديثي،يحدثأريكتهعلمتكئآالرجل"ليوشك:النبييقول.الحديثمنال!نة

فيهوجدناوما.استحللناهحلالمنفيهوجدناما.اللهكتابوينكمبيننا:فيقول

أ)2(.اللهحرممامثلفهواللهرسوذحزمماصمانألا)1(.حرمناهحراممن

بالأطعمةتتعفقأحكامأهنالكأنالأخيىةالعبارةهذهعلىالأمثلةومن

ذكرلهايردولم"الحيواناتمنالأنواعبعضأكلتحريم"مثلالحديثفيوردت

حيثالخترةالإنسانيةالعواطفمنبنوعأيضاالكلامهذازينوقد.القرآنفي

نحوالمنكزةالأعمالكلاقترفماردأ،رجلاوكانخيبر،لصاحببهاستشهذ

شيئآيحزملماللهأنيظنقدأريكتهعكمتكئآأحدكم"أيحسب:المغلوبينالسكان

لمثلإنهاأشياء،عنونهيتوأمرثوعظتقدواللهإنيألا؟القرآنهذافيماإلأ

إلأالكتابأهلبيوتتدخلواأنلكميحللموجلعزاللهوأنأكثرأوالقرآن

")3(.عليهمالذيأعطوكمإذاثمارهماكلولانسائهمضرتولا.لإذن

(.الشةلزومفيباب،الثنة)كتابداودأبو)1(

!(.البيحديثعنديقالأنضهىماباب،العلم)كتابالترمذي)2(

(.الذمةأهلتعشيرفيباب،الخراج)كتابداودأبو)3(
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كبيربشكلالحديثعلالهجومرقعةاتسعتالهجريالثانيالقرنوفي

الدنيافيليس9:يقولهـ(أو8)تالقطانابنإنحتىالزنادقةقبلمن

")1(.الحديثأهليبغضوهوإلأمبتاخ

نتبينأننستطيعالكلامأصحابحججعلىقتيبةابنردودخلالومن

المنكرينهجوممبلغأيضانلحأأننشطيعكما،الحديثفيوضعوهمابسهولة

الثالث.القرنفيبالفعلتزايدوالذيالدينيةالحياةفيالغالبالمبدأهذاضدالأحرار

هذهكل"الحديثمختلف9كتابهفييفتذأنقيبةابنحاولوقد

استعمالعلىمكرهآنفشهوجدأنهإلأ،السئةأهلنظروجهةمنالاعزاضات

يقبلهالاالتيالسخيفةللأحاديثبعقالمعنىيجذلكيالتأويلأساليبكل

وجعلوالجديد،القديمبعهديهالمقدسالكتابفينظائرهاإلىولجأ،عقل

الأحاديثبأنكتابهفياعزفكماوتوثيقها.الأحاديثصخةلمعرفةشرائط

صالمطالفضاصإلم!السخيفةالخرافاتويعزو)2(.صحيحةليستالسخيفة

هؤلاء)3(.علىالمسلمينلتهافتأسفهعنمعترآيهودييمامصادز

متكلميعندبهمعترف!المسيحيةوالأسطورة،اليهوديةالخرافةوتأثير

فيوحتى.اللاحقةالفتراتوحتىالمبكرةالإسلامعهودمنذ)4(السنةأهل

مماتييةلابأحرتمكتربةالأصلفيوردتكذا.".الدنيافي"يى:)عارةده.الننمقدمة:الدارمي)1(

الدارمي(!نفياللفظبهذاعليهااقفلمولكنني،حرفينقلأنهاإلىكير

سمعانهيزعمالذي)سحاق،بنمحمدفيعروةبنثامقول513صالحديثنحتلففيقتةابنيروي)2(

ايهعنالمعتركلامقتيةابنساق.كما؟،أناأمامراقيعلىيدخلكان"أهو:هثامزوجفاطمةعنأحاديث

.76ص.الطاكيةالتأويلاتمنلكثرتعرضقدالحديثأنذكروقد.الكذابإسحاقابنمنيحنر

.(1و66الزهريةالكلياتمكتةثرالنجار،زهريمحمد)طبةء927.صالابقالمصدر)3(

اسرائلبنيعن"حذث:يخهجاءلإعرايربقول2311/والتينالانكابهفييث!هدالجاحظأنغير)4(

أنهعل(اصرائيلبنيعنالحديثباب،العلم)كابشهفيداودأبويذكرهنفسهالقولوهذا،حرجولا

الجاحظ.عنمحتفصاقفيايرائيل(بنيعنالحديثباب)العلم،الزمذيوكذلك،حديث

(.اليهوديةاللراساتمجلةع!مجلةفيجولدتيهر،،؟-54صالحلمتقد:البغداديا!ب:أيضاأقارن
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الشعور:هذاعنالأحاديثتعبرالأولىالعهود

تعجبنا،يهودمنأحاديثنسمع"إناقائلآ:النبىالخطاببنعمرسأل

؟والنصارىاليهودتهؤكتكماأنتمأمتهؤكون:فقالبعضها؟نكتحتأنأفترى

..")1(.نقئةبيضاةبهاجثتكملقد

عندبعدفيمايتأكدالمفتعلةالكتابأهلأحاديثمنالتحذيرأخذوهكذا

)2(.الحديثهذامنانطلاقآالكلامعلماءمنالمتأخرين

لناحفظوقدشعريآ.شكلآالأحاديثمنالمتكلمينسخريةأخذتكما

الذيالنصيفهمونلاالحديثرواةأنفيهاجاء)3(ساخرةقصيدةميبةابن

)4(.يروونه

عندهمعلتملاللأشعار)3(زوامل

غداإذاالمطى)6(يدريمالعمرك

الأباعيركعلمإلأبجيدها

الغرائيرفيماراخأو)7(بأحماله

حديث(الكتابأهلحديثروايةباب،العلم)كتابداودابماسننفيوردوقد.1/41النةمصاببح)1(

منه.الكاذبورفضالكتابأهلحديثمنالمحبحاحنرامعلىويحثممتدلأموتفأيثل

:!قولهفيماوكلصاحبايزعمكاالكتابأهلحديثمنالصحغقبرلفيلىداودأ!)حديث،

ا.تكذبوهمولاتصدتوهمفلاالكابأهلحدثكمأما

المصدرد78ههو82هاث!الابقالمصدر:تسيهرجولدايضأب:قارنأ.3/566القسطلافاانظر)2(

1(.51صالسابق

.51صالحديثمحتف:قتيبةابن)3(

القصائدينث!دونالذينالناسإلىتثيروهيهـ(أ)2-1)أ)تحفصةأبمابنلمروانالقصيدة)4(

.2113/المزهر:اليرطيانظرلمحناها.فهمدونالقديمة

منبدلأ)الأصفار(لفظهجملالكلامبهذاالاستهادأصلكاتبهايفهم!هامثيةملاحظةفي)5(

وفيالرقيالعرفيضائعالمعنىوهذاأسفارأ(.يحملالحمار)كثل:الفرآيةالآيةالى)ضارة)الأثعار(

جالودينصطبعة،رقم8رقمجزء،جل!تان:افيازيسعديمثلا:انظرالفاسد.الفهموصف

الأسفار.تحملالتيالدوابعنكلامففيهأضل،من2هو

البعير.يدريمالعمرك:للشرطيالمزهرفي)6(

.(،الحافظ"اللغويآدابمعرفة:لأربعونوالحاديا)الوع+.بأصاقه:المزهرفي)7(
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نفسهاالمجموعةإلمطتنتميأنهايبدومجهوليلشاعيرأخرىقصيدةوهناك

فيها:جاءالأفكار،من

الوخئحقلعليهاالجمالمثلحفظوالمافهمبلاالرواةإن

)1(تنتفعالودعبحملهاالجمالولالهالجمالحملينفعهالودعلا

)2(:يقولالبارزينالحديثخصومأحا،المعريالعلاءأبووهذا

تحكونهالناسأكبعنفقلناعقل5لايثبتهلقدأتوابحديحث

لايزكونه)3(شيخذكرمنتخللم5كذبفأخبروابأسانيدلهم

وكذلك)4(.بالسنةالمسلمينإيمانعلىأثرهاالملاحظاتهذهتركتوقد

الناسأولئكعلىالردفيهـ(488)تالحميدينصربنمحمدالثهعبدنظم

".وأهلهالحديثذممنعلىالنقد!فيقصيدته

)ر(

الذيالفعلردمنالنوعذلكبفعلحققتقدوالثابتةالغالبةالنتيجةإن

ذلكوتجلى،الأحاديثفيالمهولالتزايدضد،أنفسهمالمحدثيندائرةفيظهر

الصحيح.الحديثنقدأشكالأحدتطؤرفي

!(.الو:)مادة2462/الحيوانحياة:الدميري)1(

،3!+!كلهـالامح!43حاانظر،مجررهموالعقلالعبيدتخلقفالئريعة:لعبادهعدأتكنولالتهعبدأأكن)2(

،!مياللزوا1"ها301أث!"ه3ولء؟4ءل!أءا"ح3!4لا؟ولا.ول،114،1!ة7(.4!+!أ8891")!.69هول!.261

ر،.126/،31،1القاهرة

.87و3وطبة،81رأمصرالمحروسةطبحةأ1/30الحلاءلأ!اللزوميادت)3(

من16مجلدالألمايخةالمسثرقينجمعية"مجلةقل!!2تميهر،جولد:ايضأانظرالحديثخصرمأعن)4(

الفقهاصول:ثاختجوزيف،كذلكانظريليها.وما2ر5منووالمجلديليهااوما086صفحة

بعدها،.وما04صالمحمدي
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صيعةكانتالتقيةالجماعةأنإلم!5(6)صمضىفيماالإشارةسبقتوقد

الشكوكأزيلتوبسهولةنبويآ.حديثآباعتبارهلهايعرضمابكلالتصديق

أنفسهمالفقهاءأنويبدو.المجفعة()الحديثةالمادةمنأجزاءتوثيقحولالمثارة

عملواتخذوا،مبكرةفترةفيالحديثحجيةعلىالإجماعنظريةوشعواقد

إذا9:قولهعباسابنعنرويوقد.صحتهعلىدليلآبالحديثالجمهور

الناسعندحسنآأواللهكتابفيتجدوهفلماللهرسولعنأحدثسمعتموني

صحةعلىدليلخيرالإجماعآخر:وبمعنى)1(،"عليهكذبتقدأنيفاعلموا

)3(.صحي!حاالأمةعدتهماوالصحيح)2(،للنبيالمنسوبةوالأفعالالأقوال

بهذهيقادواأنأنفسهمعلىيقبلوالم،الحيةالضمائرذووالحديثوأهل

للخطرومراعاة.الحديثمنهائلقديىتوثيقعلىللحكمالسهلةالطريقة

صحةلمعرفةآخزدليلعنبحثوا،المتميزةالأحاديثمنالسنةأهلتهذدالذي

الأم!.إجماعغيرالحديث

أحاديثصورةفيالناسقوصلماكلعلىللحكيمالمباشرالدافعوكان

هوصحيحآ،حكماايإسلاميالعالممنمعينةدوائرفيمؤثرينأفرادخلالمن

منواسعةمساحاقيفيعيرقتالتيالسنيللمذهبالمعاديةالأحاديثانتشار

(.الهرسولحديثتاويلباب،)المقدمةالدارميصن)1(

الانطباععليتوقفوردهالنيويالحديثقبولانتبينالأحاديثمنعددأالبغداديالخطبيذكر)2(

وألاركمأشحاركملهوتلينقلوبكمتعرفهعنئالحديثستم"إذا:الناسنفوسفييخلفهالذي

أشعاركممنهوتنفرقلوبكمتكرهعنىالحديثسمعتمداذا،بهأولاكمفاناقريبمنكمأنهوترون

هذامنوفضلا.043صالكفاية:البغداديالخطيبعنه،أبمدكمفأنابيدفكمأنهوترونوأبثاركم

نفه.المعنىتتفمناخرىأتوالهنالكتوجد

تعليقنا()انظر،

يادفع،وأحنحمابةأعظمالاجماع"في:بقولهالملمينعندالاحساسهذاعنخلدونابنويعبز)3(

.02،صالمقدمةانظرالنقاد.يرفضهاالتيللأحاديث

تعليقنا()انظره
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لمصلحتهم.الإجماعاذعواآنفاذكرناهالذيللرأيوتبعا.لإسلامابلاد

رئيس،بشكل،يحذدهالأمصارمنمصرفيال!نةاتجاةأننتذكزأنويجب

المصر.ذلكسكانثقةاستحقواالذينالفقهاءأولئك

فيعملواالذينالناسرأيفيأثروانشروها،التيالأحاديثوبواسطة

لمأ5)تسعدبنالليثأذاعحتىكثيراعثمانيحترموالممصزفأهل،وسطهم

حتىبعليحمصأهلصنيغكانوبالمثل.عثمانفضائلأحاديثبينهمهـ(

يقولعلي)1(.فضائلأحاديثعلهـ(أ18)تعياشبنإسماعيلأطلعهم

")2(.حديثبغيرالكوفةأهللكانالجعفيجابر"لولاهـ(:أو6)توكيع

تأثيرتحتالكوفةفينشأالذيالحديمثنوعمانستنتبئأننستطيعوبيسر

.(15و)صبالفعلعنهعرفناهماخلالمنجابر

كانتإذامايقزرالذيهوالحديثلرواةالحزبيالانتماةفإنوهكذا،

بآخز.أوبحزبمتأثرةالناسمنجماعات

كلهذدخطر،الأحاديثتسزبمنحقيقيئخطرأيضاهنالكوكان

فيرغبتالتيالدوائرتلكعلىوكان.العامةالحياةوفيالذينفيالسنةمجالات

الحديثرواةبشخصيةخاضأاهتمامآتبذذأنالموضوعاتتلكمنالحديثحماية

فقطالأحاديثهذهوتقتل.حديمبكلتوثيقدعوىعليهانبنتالذيورجاله

رجالىرواها،كماالإسلاميةالجماعةلكلالدينيةالزوحعنصحيحتعبيرأنهاعلى

الكلمةمعنىبكلوكانواشأ،محلالسنةأهلمنوموقفهمعدالتهمليست

أقوالأحزبييما،لأغراضيىأوالدينفيلقفيماأومجربلطيشيالنبيئ،إلىيعزواولم.ثقالب

الخاصة.أغراضهموتخدمالعامالمذهبمعتتناقض

،.صالحبن"كمان(.اليث:)مادةولم،2/الحيوانحياة:الدميري)1(

(الآذانفضلفيجاءماباب،الصلاة)كتابالترمذي)2(
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.اهتماممننف!ه3الإسنالقيئمابقدركبيرآاهتمامأالحديمثمتنيلقولم

ولذلك،رواتهعدالةعلىيتوقفبطلانهأوماحديمثبضخيماوالإيمان

صخةعلىدليلآالإسناد3وجوأصبححيث،الحديثبقوائم3الإسناعيردت

بقيدالإسنا؟عير!كما)1(،حديثيصخلاالإسنادوبدون.بهالمرويةالأقوال

رجاله.بينيجمعؤخذهالذي)2(الحديث

لموالمتحيزينالمتهورينالرواةمنالأحاديثتهذدالذيالخطركانولما

)3(.ضئيلاكاناهتماممنال!ندلرجاليأعطيئماف!ن،يذزك

إلابالزجاليهتميكنولم،بالحديثالعمليقذمكانأنسبنمالكوهذا

دونورواهاأذينةبنعروةالفاحشاثغتيبأحاديثاعتنىولذلكقليلا)4(

صاه)6(.فيفيهمنغمسآكانالذيالغناءمعتعاطفهإلىيرجعذلكوذد)5(،! لعللر

،الموضوعاتانتشرتعندماإلأالحديثأسانيدفيبالنظر4الفقهايهتمولم

صخيماجعلبقصد،حديثكلرواةمنللتحققوسعهمفيماكلحينئذفبذلوا

فيظهرقدالزجالنقذأنويبدو)7(.المطاعنمنسلامتهمعلىتتوقفالحديث

المباركبناللهوعبدهـ()9(،أ6ه)توشعبةهـ()8(،أ15)تعونابنزمن

.النوويبثرحهـهـ(ص)المقدمةمسلم)1(

.5011/الأغاف!:الأصفهافي)2(

(.الثقاتعنالحديثباب9،وص)المقدمةالسنن:الدارمي)ر(

الفتة(وقتحتىالاصادعنيسالرنكانواماأنهم)يريد+

تعليقنا(.)انظرده.لم26/واللغاتالأصماءتهذيب:النووكط)4(

الفاسد(.الكلامهذاعلىتحليقنا)انظر+.1/2501اياكافي:الأصفهاني)5(

(.موضعهفيفانظرهالتحليق)سبق5هذا(0كتابنامنالثافماالفصلمن2لم6رقمالهاثىانظر)6(

عنيألونلااالاس:221صالبغداديللخطبالكفايةفيجاءوقدهـ،4صالصحح()مقدمةملم)7(

.هالدعةأهلحديثوبزكالنةأهلحديثليحدثال!!ظدعنسألواوقعتفلما،الفتةوقعتحتىالا!اد

الثاف!.الفصلانظر)8(

.،رصالحفاظطبقاتانظرالعراقفيالرواةشخصةفيحققمنأؤلكانأنهعنهحيهيوقد)9(
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فيوصرامةدقةاكثزالنقاوكان.لهم)1(آخرينومعاصرينهـ(،أ18)ت

والدينيةالسياسيةالأحزابكانتحيث،الأخرىالمشرقوبلاد)2(العراق

وروحيةدنيويةوسائلعني!أسلوبفياستغققتوقد،المعارضةشديدة

الصحيحةالأحاديثلاختيارحاجةهنالكأصبحت.وعندماآرائهملنصرة

القرنفيللأحاديثالمنطمالجمعبسبب،والمختلفةالموضوعةورد،والحسنة

ذزؤةبلغوتد)3(.الحديثعلومفيمهماجزءأالحديثنقد،صارالهجريالثالث

أكثرمنمؤلفيننذكرأنوحسبنا.الهجريينوالرابعالثالثالقرنفيازدهايىه

للنسائيالضعفاءكتابوهما:،الوقتذلكفياستحسانآلاقتالتيالمؤلفات

السننأصحابأشهرمنلكونهبعدفيماعنهسنتحدثالذي3()4(هر)ت

هـ()5(.365)تعدقيلابن(المتحذثينضعفاءمعرفةفي)الكاملوكتاب

للحصولالاختبارتحتيوضعونالإسنادفيالمذكورينالرواةوجميع

هموهل،وأخلاقهمدينهمسلامةولاكتشاف،بشخصياتهمعميقةمعرفةعل

الذينالأثباتالحقاظمنهموهللا؟أمصادقونهموهل؟)6(بدعةدعاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعدها(.وما29ص)المقدمةصجحهفيملمذكرهالهكثيرةياقوالنتيجةهذاجاء

تلك.الكبيرةالعراقيينعاية،()!ر7وأصالمقدمةفيخلدونابنأكدكلد:الافيالفصلب:تارن

وأقنصواهم،ممنأعلىالأسانيدفيأعصارهمفيالحجازأهلطريقةوكانت:والصواب،تحريف)وهذا+

(.ذلكفيالحالالمجهولقبولعنوتجافيهم،والضبطالعدالةمنالنقلشروطفيلاشتدادهمالمخةفي

.هـأو5يبزجلا،فلوجلطبة5و21/الظنونكثف:خليفةحاجيانظرالفنمذاأوائلعن

لم،اص2رقم؟لم9البودلية،المكتبةمخطوطاتوفهرست556،رقمبأكسفوردمارشاممخطوط

027،.1/الذيلأ،لما1/لبروكلمانالعربيالأدبأتارلخ

الصغبرالضعفاءكتابمعزايد)براهيممحمودهـبتحقيق1،و6سةالوعيدارعنبحلب)طغ+

(.البخاريللأمام

الأدبأتاهـلخ،21و1/،القاهرة،المصريةالخديريةالكخانةفيالمحفوظةالحربيةالكتبفهر!ت

،،1/08،الذيل،لبروكلمانالعربما

البلدانمحجم:)ياقوتلبدعتهداعةكانإذاالأالراويعدالةفيجرحأذاتهاحدفيالبدعةتغذلم

بالقدرالمتهمينعنوالروايةذلك،علىالأئمةإجماغجانابنتذعيوفيه"،ضيعةمادة40(25،/
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القضاةأمامشهادتهمتقتلممنهموهل؟الوهموالخلطمنحفظهملتبيئ

تردد؟دون

الذيالراويشهادةلأن)1(،الشهادةضروبأرقىالأحاديثورواية

عظيمةبماذةتتعفق،غيرهمنأوالثمخصهذامنذاكأوالقولهذاسمع

يكونالتثبتمنالحصيلةلهذه.ونتيجةالدينيةالحياةشكلتحديدفيالأهمية

وتلك)ضابطآ(،أوو)حافظأ(و)عدلأ(،(،و)حجةو)متقنأ(،(،)ثقةالراوي

ذلكدونهومنوأما.الرواةمنروايتهتقبلممنايأولم!الطبقةصفاتهي

ئمبه(،بأسالاو(الصدقو)محل)صدوق()2(،بأنهفيوصفالرواةمن

فقولالتوثيقدرجاتأدنىوأفا()3(،الحديث)صالحهومنالمرتبةفييليهم

()4(.يكذبالمو(،كذوب)غير:الراويفيالنقاد

وترتبطبينها،يقعوماوأدناهاالتوثيقمراتبأعلىبينالحديثنقا؟ويمثز

)1(

)2(

)3(

)4(

ويده(،منوعملهالرجلكبباب،البيوع)كتابالبخاري!ثلا:انظر،المعتبرةالةكتفيمألوفة

الحفاظطقاتانظر422.هـ/4،22/القسطلافيبكلامأيضاقارن(الجنبذاتباب،الطب)كتاب

قدريأ(."وكانوفي!ا.الكلاعييزيدبنئورترجمة)5(الطبقةلم7صلليوطي

لم2صالثعةأدبوتاريخفستنلفد.طجة51وصهامابنملاحظاتانظرالمألةهذهوحول

لانحرافهمضعفاءالمرجئةرواةبأنصزححيث،المنحىهذافيبعيدأبعضهمذهبوتد.،رقمهاث!

سيدبنعئمانيرىولاالارجاء(زآقيرأى:بولاقطبعة11وأ/)الترمذي.الليمةالمقيدةعن

الأوروية.الطبة.219/المحاسنأبو.القرآنبخلقالقائلينروايةقبولهـ(هـ52)تالدارمي

يزيدبنئور:وفي."...تططعامأأحدأكلاما:حديثالبخاريصحيحمنالأولالموضعفي)يعي+

نأالأنصارمنالبيتلأهل!اللهرسول"أبن:حديثمنه،الثافماالموضعوفي.قدريآوكانالكلاعي

داعة.يكنوابالقدررييمنصوربنعثاد:وفيه،والأذنالحتةمنيرقوا

.؟وص،81؟6ولر،ء3ابخغاليةالآسيويةالجمحيةمجلةفيلمحبرنجربالتفصيلذلكوصف

الئيءفييهمربماحازمبناجريرنحو:قولهمفينجدولذلك،الصدقمطلقعناللفظةهذهتغئرلا

(.المتعلىالصلاةفييقولمابابالجناثز،)كنابالزمذي"صدوقوهو

الراويتدريبمع1/345التقريب:النووي10وصطر22صالكفاية:البغداديالخطيبب:قارن

اللطف.عبدالوهابعدبتحقيقأو6،الئانيةالطبة.للسيوطي

جزئين.هـفيأ292بولاقطبة11ر1،37/الزمذي
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درجاتمنالرواةينالهمابحسبعندهمللأحاديثوالنظريةالعمليةالفائدة

تأثيرعنهنجمحيثالأهميةاكبر!الرواةشخصية"منالتحفقلهذاوكان.التوثيق

وحدهمهمللأفةالدينيةالحياةفييؤثرونالذينإنثم.الدينيالعملفيكبير

حتىشيءبكليحتخونولا،الأحاديثصحةعكالحكميستطيعونالذين

هـ(.أو8)تمهديبنالرحمنعبدقولحدعلى)2(العلم)1(مخارجيعلموا

عباراتبالمثلتقابلها،الرواةوتعديلوالنسبيالمطلقالتوثيقوعبارات

خذشيىوجودأنملاحظةالواجبومن.العدالةوعدمالئقةعدمعنتفصح

منكبيرعددوهنالك.الحديثمصطلحفي)جرحآ(يسمىالراويعدالةفي

واكثرها،الراويجرحعنللتعبيرتستعملالمفهومبهذاتتعلقالمترادفات

التي()4()نزككلمةبندرةويستعملون(،)قدحثم()3(،)طعنكلمةاستعمالا

يتحققلمو)ذا)5(الرسمفيبينهماللتشابه)ترك(وكأنهاالكتابفيغالبآتظهر

يمكنف!نه،حولهتدورالشكوكبعضوبقيتاكيد،بشكلالراويعدالةمن

للغمز)6(.عرضةالراويهذاأنالحيطةمنيثيءفيالقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالمعنىبهذااللفظةهذه22و/الفريدالعقدصاحباسحملوقد.الراويبهاويراد.نحرجصفردها

أوردها.تصة

(.مهديبنالرحمنعبد)ترجمةالمنيريةطبعةو50/واللغاتالأصماءتهذيب:النووي

تجريحا(.جرحه:أيكفماكتته)يريد..2857/"كلم،:ياقوتأيضاقارن

.الراوياكامكد)كذب(منجرحأأقلاللفظةوهذه.الوويثرح29صالصححمقدمة:ملم

شهرأ)نتقرأ:انوالضواب،تركوهشهراانمنهـ44صقتيبةلابنالمعارففيجاءماذلكومثال

لفظةئقرأأنيبنيحيث.أهـلم،17لم1،44/2/جامعهفيالزمذينفهالخطأفيوقعوقد.تتركوه

منذلكولي!الجرحألفاظمنكلتاهماونزكوه)تركوه5و"نزكوه،0،انزكه،واتركوه،اتركه

أهلوتركه،شعبةتركه:فيهاجاهالزمذيفييقصدهاالتيوالمواطنجولدت!يهر.يتوهمكاالتصحيف

سيد(بنيحصتركه،العلم

"غمزوا:تولهمأ3وصالابقالمصدرفيجاءوقد2،و،،621صالفهرست:الطوصيانظرعلإ،"غمز

.72و2/برلين!رصتفيالفرتذكرهافيهةالأحاثيثنقدفيكابعوانوالغماز."الظرنجبلعبعيه

(.السنودكطالدينجلالهوالغماز)صاحب+

-002-



اصطلاحيةبأوصاففيهالمشتبهالراوييوصفالتثبيتهذاونتيجة

نأإلأ،مجروحأنهيعنيفذلك(الحديثالين:أنهأحدهمعنقيل.ف!ذاأخرى

ثم(،بقوىاليسبأنهيوصفوقدمطلقا.الحديثمردودأنهيعنيلاذلك

(،الحديثو)ذاهب(،الحديثو)متروك)ضعيفا(،فيكونالمراتبفييتدنى

جرا)1(.وهلم(،و)كذاب

)الجرحبعلمالرواةمستوياتمعرفةفيالنقدمنالنوعهذاويعرت

الثامنالفصل)انظرالسننألفاظتفسيرفيأهميةآثارهأكثروتوجد(.والتعديل

الرواةجرحالسننكتبفيمخرجحديثلكليضافحيث.الكتابهذامن

(.وتعديلهم

()2(،الرجالمعرفة)علمظهورفيساهمتالتثبتمنالضروبوهذه

بنالله)عبدحاتمأبيابنعندأوجهالحديثعلوممنالنوعهذابلغوقد

)3(.هـ(723)تالرازيإدرش!(بنمحمد

منكان،للرواةالشخصيةالصفاتمنالتحققعنالنظروبصرف

وهناالإسناد،داخلوالتوافقبالانسجامكذلكيهتمواأنالنقادعلىالواجب

عجيبة.أموراكتشافعلىقادرينكانوا

بنمعاذمنسمعليلىأبببنالرحمنعبدأننجدمثلاالأسانيدأحدففي

لمالرحمنعبدوأن،الخطاببنعمرخلافةزمنتوفيمعاذآأنحينفيجبل

هـ)4(.أ7سنةإلأيولد

الابقة.الصفحاتالتقريب:الووي،الكفاية:البدادي)1(

لليرطي.الراوىتدريبمعر1/14التقريب:الووى)2(

.ر45صالحفاظطبقات:اليرطي(الري)بلاد021،/البلدانمعجم:ياقوت)3(

.1،752)2/9لترمذيا)4(

هود(.سورة(ل!خابآئذيقآكتتتى)نأتعالىقولهتفير)فيه
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لمعرفةالأسانيدفيالتظيرإمعانالتقاددوركانالأمورهذهمواجهةوفي

الحسنإنقيلإذافمثلا،.تاريخيةناحيةمنالرواةبعضاجتماعاستحالة

اجتماعهما،منتاريخيآيمنعونلاأنهميعنيفذلكهريرةأبيعنيرويالبصري

)1(.شخصيةعلاقاتبينهماتكونوأن

آنهسلمانعنأبيهعنظبيانأبيبنقابوسإسنادعنالبخاريويقول

)2(.الحديثسماعفيظبيانأبوبدأعندماقيتآكانسلمانلأنصحيحغ!ير

رواةبإضافةالتقدفيالتاريخيالمنهجهذائئطلواأنالؤضاعحاولوقد

وسعهمفيمابذلالحديثنقادعككانلذلك،المنقطعةالأسانيدفيمجاهيل

)3(.الحديثصحةفييقدحالمجاهيلهؤلاءمثلوجودكانإذامالمعرفة

)4(

الحديث3نقانجح(،الحديث)منالنوعهذافيالمضنيالبحثوبهذا

)4(.أحاديثهموردالؤضاعينمنكثيركشففيالمسلمون

منالهائلالكمذلكعلىأجروهاالتيالاختباراتتلكفيهمخلقتوقد

وشكهم.ريبتهممنوزادت،والتدقيقالتبصرمننوعأالموضوعةالأحاديث

إذابعيدآتمفيىأنيمكنلاالشكوكهذهأنعكالوقائعبرهنتوقد

بعدفيماشيئأهؤلاءيفعللمالواقعوفي.الوضاعينجرأةمعتتمشىكانت

الموضوعة.الأحاديثأنواعبكلالمفعمةالبدايةمنذالمجالهذافيتوقعهيمكن

(.البصريالحن)ترجمة2261/الأسماءتهذيب:الووي()1

(.العربفضلفيمناقبباب،المناقب)كتابالزمذكط)2(

يننفيأخرىوأمثلة2،و5ورقة،مخطوطة،للرضيالسيركابشرحفيذلكعلىجتنمالفاك)3(

.1،081لم51،4و2/الزمذكط

أحاديثهم.ئزدالذينالوضاعينماهيرمنعددآ.55صصحيحهمقدمهفيملمذكر)4(
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الطريقةعنالنظربصرف-الوضاعينجرأةعلىواحدمثاليبكرهناويكفي

فيحسابكللهميح!سبرواةأسماءإلىالزائفةالعباراتعزوفيالمعهودة

ترذدبأييشعرونلاالناسبعضهنالكأنإلىل!شارة-الإسلاميالتاريخ

ألفالذيالقرنوفي.السذجالمستمعينبهايخدعونجديدةأسماءاختراعفي

الحسينبنلاحقعمرأبوهنالككانآنفاذكرناهالذيكتابهعديابنفيه

إليهمويعزووكركدن،وطربالطغرال:مثل،أسانيدهفييضعهاأسماءيخترع

.(1)يثأحاد

عزلة،حالةفيتكنلمأنهايحتملالتيالحالاتهذهفيالشكوكوبازدياد

منالرغمعلى-يقضروالموهم)2(،والتحريبالتثثتالنقاداعتناءظهر

.المجالهذافيالإمكانبقدرلاستنكاراإعلانفي-)3(التساهل

)1(

)2(

)3(

)صدر(.وو37/البلدانمعجم:ياقوت

الكذابينأحدوكان،الصدريالورداوبنعمرانبنالحينبنلاحقعمرأبوإليهايخسبضدر:)وفيه+

هأ.4،3شةخوازمبنواحيمات،وكركدنوطربالطغرال:ثلرواتهاأسماةيغزثلانخأوضع

أقواللرفيتعمدينتوشعواالذينالرواةأولئككانإذامامألةالهجريالئالثالقرنفيأفيت

الضربهذامعحدثقدكانتامحواكبر.كالوضاعينئغذونمقلوبةبأ!انيد!النبيعنصجحة

(.كذبأنهيرىوهوحديثاروىفيمنجاءماباب،العلم)كتابالزمذيانظر،.الوضعمن

فيمصماتفالكأن(نوضحأنيجب)ف!نهالغريبةالأسماءمعانيلاستجاننميلفلامنصفيننكونلكي

جوتهبمكتبةأ4ورقة475رقمغطوطفيوردفقد.بالفعلموجودونوهم،للرواةالمفردةالأساءمعرفة

بنمددوهو،الكوفيينالرواةأحدعنهـ(722)تالرقييون!بنلأحمدكلامالعريةللمخطوطات

للدغةرقةيكونأنينفعف!نهاللهبسمبعدالاصمهذاذكر"إذا:يخهيقول،الأسديمرهلبنمرهد

لبرأا.مجنونعلىالأسنادهذاقرى)ولر(:الإيمانفيباب،)المقدمةماجهابنصننفيجاءوتد".العقرب

قديفيهالذيوالإسناد.ضجفوهوالصلتلأبيهوماجهابنسننعننقلهالذيالقول)هذا!!

واسمهمعروفشيحيوهوالقلتأبوبهيتبركانالعجيبمنولى،البيتآلمنبعةفيهاجتمع

النائي:وقال.متهم:عديابنوقالبصدوقعدييكنلم:حاتمأبوفيهقالصالحبناللامعد

الحديثوهو،بالقلباقرار)الايهـان:حديثبوضعمتهمخبيثرافضي:الدارقطنيوتال.لمةلي!

والتهكم.التزيدقيلمنالهائ!فيلهذاجولدتشهروذكر.)يىراثلاشادبايروىالذي

فيالنفداهلقولسمعناحيث،مقبولغيرالضعيفةالأسانيدقبولفيالملمينتساهللبيانوسوقه

(.2616/للذهبيالاعدالميزانانظر.الصلتأيمارواية
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النقدهذافيبعضهمإليهذهبالذيالمقدارلنايبينمثالوهنالك

كثيرففي.النبويالحديثتكوينلآليةعميقةرؤيةأيضايعطيناالذي،السلبي

التالية:الشرعيةبالمسائليتعلقنصآنجدالسننكتبمن

"فماصداقآلهايسئمولمبها،يدخلولمومات،امرأةعلأحدهمعقدإذا

لهاإن:9بقولهفيهاوحكممسعود،ابنعلعيرضتالمسألةفهذه؟أصداقها

وعليها،الميراثلهادانشالط)2(،ولاؤكشلانسائها))(،كصداقضذاقآ،

والله،الشيطانومنفمنيخطآيكنو)ن،اللهفمنصوابآيكنف!نالجذة)3(.

ابنيا:فقالوا،يشانوأبوالجزاح:فيهم،أشجعمنناسفقام.بريئانورسوله

لىانواشق،بنتبروعفيفيناقضاهايك!ب!اللهرسولأننشهدنحنمسعود،

فرحآمسعودبناللهعباققيرخ.قضيتكماالأشجعيئ،مزةبنهلالىزوتجها

)4(.اللهرسولقضاءقضاؤهوافقحينشديدا

فيبذلكيقضياللهرسولسمعأنهسنانبنمعقلعنأخرىروايةوفي

صخةعكبالحديثالاستدلالظاهرةيوضحالمثالفهذاواشق،بنتبروع

)5(.مستقلرايعنصدرحكيم

للفقهاءنتاجهوله،الحديثشهادةعنفضلآمسعود،ابني4فقضا

فيالفقهيةالمسالةهذهحولمختلفةآراءظهورتعليلهتضذبمماو،المتأخرين

القيلة.علىيحود)نسائها(منالفميربأنأقولأناصتطغ)1(

:قارن(ضططولا)لفظةوعنللاءمماء140!،كاأح!3ءه"،حا.!918!+.7:قارن(ؤكقلاالفظةعن)2(

بالمهر.عليهفاضط:وفيأو54/الأغافي

.234آية،البفرةصورة)3(

مات(.خىصداقايسمولمتزوجفيحنبابانكاح،)كتابالنداود:ابو)4(

لها(يفرضأنقبلعنهافيحوتالمرأةيتزوجالرجلفيجاءماباب،النكاح)كتابالسن:الزمذي

الثافإ.الفصلانظر)5(
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يقولاستفسار.محلكانالضداق)1(فيالمرأةحقوأن،للهجرةالثانيالقرن

تلميذوهو،الحديثلهذانقدهفيهـ(028)تالدارميسعيدبنعثمان

كانتولاقط،سنانبنمعقلاللهخلقداما:حنبلبنوأحملمعينبنليحى

حيث،نقدهفيالحذتجاوزقدالذارفيأنويبدوإ)2(.قطواشقبنتبروع

المسألةبهذهصلتهكانتد!انحتى)3(سنانبنمعقلوجودإنكاريصعب

الفقهاء.اختراعمنالفقهية

مكانتهملهمأشخاصيىوجودإنكارعلىتجزأمنأؤذالدارمييكنولم

وجودبقرنقبلهأنكرأنسبنمالكفهذا،الإسلاميةالأخبارفيالتاريخية

حولوجيكت)5(التابعينسيداللاحقةالأجيالتسميهالذي)4(القرنيأوشى

إ)6(.بوجودهمحمدتنبأوقد9الدينيةالأساطيرشخصيته

)51

منالنبويةالأحاديثيخفضأنالمسلمينعندالحديثنقدمنهجاستطاع

ليسبوضوعالوضععلاماتعليهاتظهرالتي،المخترعةالأحاديثبعض

الفردية.الموضوعيةعكالأمثلةمنبالزغمغيى،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.عنها....يخموتالمرأةيروجالرجلفيجاءماباب،النكاح)كتابالزمذي

.2501/الأسماءتهذيب:النووي

وجهالةمنهغلطالدارميقالهالذي"وهذاالذكر:الالفالدارميكلامعلىردهفيالنووى)يقول.

إ.وغيرهمالحفاظعلمهلما

العقد:ربهعدابن.الحانجيمكتبةنئر،هارونعبداللامبتحقيقهـأأصالاشتقاقدرلد:ابن

.2213/الفريد

،.السابقةالمصادروالذبيالخطيبأيضاأقارن11؟أ/الاصابة:حجرابن

الأوربية.الطبعة21لمأ/الزاهرةالنجوم:المحامنأبو

بغدادتاريخ:الخطيب7و2/الأولياءحلية:نيمابو،611/سعدابن:أتارن2012/النةمصابيح

278،.1/الأعتداليزان:الذبي5،1و/
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للنقد)1(،الشكليةبالمظاهرالأولالمقامفيالإسلاميئالنقدىالمنهجاهتتموقد

صحته.واثباتالحديثتوثيقفيالفصلالقولىهيالشكليةالأموروهذه

ومن،الخارجيشكلهخلالمنإلأالنقدميزانفييوضعلاوالحديث

الذي3الإسناشيتمف!ذاالإسناد،صخةعلىالمتنبصخةالحكميتوقفثتم

هذامنوالخارجيةالداخليةبالتناقضاتقلأىمستحيلةعباراتبهرؤيت

صحيح،فالحديثقائما،رجالهالتقاءواحتمالمتصلآ،وكان،الشكليالنقد

متنهفيلأنالحديثإسنابفيأشكإني9يقوذ:أنأحدبمقدوروليس

بأسانيذمتناقضةأحاديثروتتدماذا".منطقيقبلهالاتاريخيةسخافاقي

بينها)2(،التوفيقبراعيمادوريأتيالآخر،عكالإسنادينأحايقذمولمصحيحؤ

المتونبينالتوفيقيمكنلموإذاوصغائرها)3(.الأمورلتوافهغالبأيتطزقوهذا

وأ!،الأحكامأحاديثفيسيمالا")4(المنسوخوالناسخنظريةعكيفتجأمطلقآ

الحديث.علللمعالجةمحضشكلييماأصوليصياغةإلمط

اختلافعندي!تغقلالحديثنقدمنهجأصوليمنأصلهنالكفمثلا

النافية.علىالمثبتةفتقذلم،نافيةوالأخرى،مثبتةإحداهماروايتين

ذلك،عباسابنؤينيهر،الكعبةفيصلىالنبيأنمثلابلالىيروىفعندما

علىجريآالإسلافيالنقدمنهبئأننجد،صحيحينبإسنادينمرويانوالخبران

تعيقنا()انظر،.321صشوفانفترجمةالاملامتارلخفيمقالات:ثوزي44،/1محمدحياةموير:قارن1()

الثافي.الفصلانظر)2(

بكلبليىكلبآاقتنىمنبابالصيد،)كتابالبخاريفيجاءمابينالهينالخلافرفعذلكومثال)3(

منالأؤلالموضعفيجاءحيث(،للحرثالكلباقتناءباب،المزارعةو)كتابماثة(،أوصيد

هووالقيراط،.قيراطالتاليالمرضعفيوردببنماقيراطانعملهمنيرمكلأنقصكلبأاتخذمن:البخاري

فيجاءمابابابخائز،)كتابالترمذيأخرجهالذيالحديثفيكماوالجزاءالأجربهيوزنالذكطالميزان

(.الكلامهذاعلىتعليقنا)انظر،(0الجنازةعلىالملاةفضل

تعيقنا()انظر،(0فاجلدوهالخمرشربفيمنجاءمابابالحدود،)كتابالزمذيمئلاانظر)4(
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ذلكوفي،النافيةعباسابنروايةعلىالمثبتةبلاليروايةيقذلمالمذكورالأصل

المسلمونالحديثونقاد")1(النافيبشهادةلاالمثبتبشهادةيؤخذ"إنما:يقولون

صحيحآ.الإسنادمادامالمحضةالتاريخيةللمفارقاتحتىوزنآيقيمونلا

القبيلهذاومن.الصعوباتتلكتذليلفيالنبويةمحمدموهبةوتستغل

مهفلينمكةإلمطالحجاجمنهايدخلالتيالأماكنيك!محددالنبيأنزعمهم

فيفيهاالمشكوذالرواياتأخذتوبالمثل،المختلفةالإسلامبلادمنقادمين

القادمةالحجلقوافلاحتاطتأيضارواياتوهنالك،الشامحجاقيخ!تانها

لمالنيعنالأخيرةالرواياتهذهصدورينكرونالذينوالنقاد،العراقمن

ضعفذلكإلىدفعهمولكنتضمنتها،التيالتاريخيةالمفارقةذلكإلىيدفعهم

التطبيقخلالمننراهاأنيمكنبالحديثالمسلمينالنقادوعنايةالإسناد)2(.

له.العملي

وهيبالنظر،جديرةطائفةالمتحتزةالأحاديثمنالعديدبينمنونجد

التيالأحاديثأي،الفقهيةالمدارسبأحاديثتغز!أني!تخ!نالتيتلك

منمنافساتهاعلىتفؤقهاإثباتلغرضخاصةفقهيةمدرسةفياخترعت

لمذهبها.وقيمةوزنأتعطيوحتى،الأخرىالمدارس

ولكنفقط،العقيدةفيالمبتدعةلمواجهةالمتحترةالأحاديثتختزعولم

الحجاز.وفقهاءالعراقفقهاءبينلاختلافاتافيأعلىخكماأيضآجيقت

في"إن:حديثأتباعهاخترع،الفقهأئمةأعظمحنيفةأباأنولإثبات

هريرةأباأنزعمواوقد")3(،الأمةصاجهوحنيفةأبولهيقالرجلآأمتي

الثيحيللفقيماالأخبارفيهاخقلففيماالاستصاركتابوكذلك.أ!كاصهامابنعلىالهيلي)1(

07ع"5،!هأيضأ:انظرالأحكامأحاديثبينالتويخقمنالنوعبهذايتعلقوهوهـ(046)تالطوسي

ل!اهأمح!33!+د!أه؟3ح33ء4(*!دا!دةول"+!ع!!ده45دادا+ء3أدة4،أ9داعا.34ول-مم6دا،"18813)27.0.

.2581/الموطاعلىالزرقانيضرحفيالنقد،منالوعابهذاالاهتمامقلةتزايدعلىكئيرةاثلةهنالك)2(

.6335/بغدادتاريخ:الخطيب1،2و/الأ!طءتهذيب:الووي)3(
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.مباشرةالنبيمنذلكسمع

فيمنهأقوى،بالاسمالعراقفقيةذكرقدمحمدأبأنالتصديقيكنولم

فيمذكورانالزبيرابنالخلافةودعيئذؤيبأباالشاعربأنتؤمنالتيالدوائر

وضقتقدالمقدسةكتبهمبأنحدثوهمالكتابأهلمنرهبانآوأن)1(التوراة

منتعيرلتالناسمنأفيمافيكانلوأنهدرجةإلم!جدا،واضحبشكلمعاوية

النبيذكراحتمالعلظاهريآدليلآالأالناسأولئكعندهذايكنولمبينها)2(

حنيفة.أبا

نأهؤلاءاذعىحيثالثأن،هذافيالمدينةأهلعكالعراقيونيتفؤقولم

القائلالحديثفاخترعوانفميميما،النبيمنسلطاخهاتستمذالفقهيةمدرستهم

عالممنأعلتمعالمآيجدونفلا)3(،الإبلأكبادالناس!يفرتأن"يوشك

حسقالحديثهذاوفي!أيضاهريرةأبيعنيروونهحديثوهو")4(-المدينة

مالكيئ.

تشذدهمعمسلماإنحتى،السنةكتبإلىطريقهالحديثهذاؤتجذوقد

فييذكرهأنالبدايةفيرغب-بعدفيماسزىكما-الحديثتصحيحفي

فيالنبيئيشيرأنلاستحالةأومتنهلفسادذكرهعنيعرضلموهو،صحيحه

43.لمأ/المصنوعةاللالي:والسيوطي33،/أالخفاءكف:العجلوني)انظر!ه

شاعراسمعلىتديمرقفيالرهباناحدعثروقد.ر51ص2،مجلد،الألمانيةالمثرقينجمعيةجملة)1(

(.دبلأب)أخبار6551/اياغافيانظر.آخرعريما

قال،الناساشعرمنراهبيا:لهفقالوابراهبمرواقومآانالمذكور:الموضعفيالأغانيفي)جاءء

جمحين(.أوجمحمنوهبينمنوهب:تالثمعين،لهرقفيتظر.عنديكابفيانظرحتى،مكانكم

وفدالكاباهلمنرجلاانالرواةوتزعم:الكاملفي)جاء":بدرونابن21،27/الكاملالمبرد:)2!

الله(كتابفيشيءفينعتيتجد:لهفقال...معاوبةعلى

رله:عدابنو!استه،معاهـلةاخلاقمنجملاذكر51لم5/النمبمروج:المعوديانظرالتعبيرهن!عن)3(

الر(.فيالبارةلقالوهن!،!مانبهولراد"الإبلآباطعل!ضربت،حى:فيجاءوقدهـ252/الفريدالعقد

.171/اللةمصابيح:الغوي)4(
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شتد،فيلعليمابل،للهجرةالثافيالقرنفيالفقهيةالمدارسأوضاعإلم!كلامه

كانداذا.تاريخيةناحيةمنمستحيلوهذاصالحأببمنالزبيرأبيسماعوفيه

بعنايةتلكالإسنادسلسلةلهزكئواقدالحديثهذااختلقواالذينالؤضاع

)1(.مسلمصحيحفيآثازهمتوجدأنبمستبغل!فليسفائقة

القديمةبالمناهجالحاضرالوقتحتىاحتفظتالتيالإسلاميةوالدوائر

منأسلوبألكونهواجهناهالذينفسهالاتجاهتتبعتزاللاالدراسةفي

القديمة.الأساليب

الذينالمعاصرينالفقهاءأحدوهوالباجمعوي،سليمانبنعلييقول

عرضتالتيالأشياءأغربمن:الستةالسنةكتبشرحفيعظيماجهدابذلوا

مخالطةاجتنابعلىالعلماءتحثالتيالنبويةالأحاديثأرويوأنالي

أيامهفييكنولمذلك،النبييقول"كيف:ليالحاضرينأحدقول،السلاطين

أنبأقداللهرسولأنالحديثمنيفهملمالمسكينالرجلفهذا؟،)2(سلاطين

عدالة:أمرينعلىيعتمدإذنالحديثفنقد."القيامةيومإلىسيحدثمابكل

ناحيةمنالثانيالأمرمنالتأكديمكنوبينماالسند.واتصال،الرجال

لذوقكبيربشكلالأولالأمريخضع،الرواةوفياتفيبالتدقيقموضوعية

الشخميى.وحكمهالناقد

فيإلأالرواةأحدعدالةعلىالحكمفيالنقاد()بيناتفاقآنجدوقفما

سعيدابنفهذا،متباينةبعباراتالراوييوضفماوغالبآ.نادرةأحوال

الفاسد(.الكلامهذاعلىتعيقنا)انظر"()المطيةهـو22/الحيوانحياة:الدميري)1(

الأصلفيظهرتوقدجدا،بكثيرالنيقبلا!تعملتقد()سلطانلفظةأنيعرفلاالمنيهزأنالظاهر)2(

الأولبالمعنى)سلطان(كلمةاععملتوقد.حاكملكللقابعدفسااصبحتثم،فقط()الحكومةبمعنى

)!اذاللمرأةوليبوجودإلأيخعقدلاانهالنكاحأحكامفيالمعروتمنفثلآ:،القديمةالفقهةالمصقاتفي

بولمن(.الانكاحلافيجاءمابابالكاح،)كتابالزمذيانظر.لهوليلامنوليالسلطانف!نيوجد(ا

-902-



الحسن،بنجبيرعنمعينبنيحىمرةذاتسألإنهيقولمثلاالدارمي

إ)1(."ضعيف:إتهالنسائيعنهويقول.شيء"به"ليس:بأنهفأجابه

التيالمصطلحاتوتتصف)2(،متذبذةآخرإلىحينمنالأحكاموتكون

".الرواة"علىنهائيحكمبتجنبتسمح،شديدةبمرونةالنقدأهلابتكرها

وربما"صدوق:البخاريفيهيقول.سليمبنالليثفيقيلماإلمط)مثلا(فانظر

عندموقوفةأحاديثيرفعوهو،بحديثهيفرح"لاأحمدويقولالشيء"،فييهم

")3(.ضعفوهولذلك،غيره

ضعيفآ.أمصدوقآالراويذلككانإذامامعرفةالمرءيستطيعلاوهكذا

أنفسهموالنقادمستحيلآ،أمرآكانالأمورلهذهثابتةقاعدةخلقأنويبدو

إلأكت!متأنيمكنلاالأحاديثقيمةعلالحكمعلىالقدرةأنأكدوا)4(

.والمذاكرةوالمناظرةالمجالسةبطول

الشخميىالاستعدادإلأيبقىلاالصارمةالمنهجيةالقواعدغيبةوفي

فيالمحدثينبذوقيعرفماوهو،للحكمسبيلآبالتمييزوشعورهللفرد

)3(.الضعيفوالصحيحبينالتفريق

إلم!الأخرىوالفينةبينالمسلمينللنقادالشكليةالنظروجهاتتقودوقد

5/447البلدانمعحم:ياتوت)1(

صاقحيثالمهديأحاديثنقدممرضفي261(1/)المقدمةخلدونابنذكرهماذلكعلىمئالوخير)2(

نموذجآيعدأنيمكنبرمتهوالكلام.الرواةأحدعلالحكمفيمختلفينلنقادوالباطلةالصجحةالآراء

تعليقا()انظر+.للأحاديثالإسلاميللنقد

(الحمامدخولفيجاءماباب،الأدب)كتابالترمذي)3(

النص.شاقولاحظر1/50للنوويالأس!اءتهذيبفيهـ(أو8)تمهديبنالرحمنعدترجمةانظر)4(

32.و2/3،ور2/2،و1،2،5/الزمذيسننفيجاءماذلكوأمثلة)5(

راجع(الماتعنفاكيرأحاديثو"لبقيةا:والحائضالجنبفي"بابالترمذيفيجاءماذلك)نظير!!

هذا(.علىتعيقا
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رواةبعضأنتبينالأسانيدصحةاختبارأثناءوفي.المتونعناصربعض!نقد

التقويممنالفروبهذهوحتى)1(.المنكرةالأحاديثيروونالثقاتالحديث

الأحاديثفيالعميقالتأقلولكن)2(،شكليةبدوافعأساسأمحكومةكانت

يقولكما"ظلماتوعليهافيهانور"لاالأحاديثهذهبأنالحكمإلم!غالبآيقود

هـ(.4ر5)تالأصفهانينعيمأبو

أنهغير.محتواهاوأسلوبهاعلىظاهرةالوضعأقازاتإنأخرىوبعبارة

النقد.منالجانبهذاإلأالشخميئللذوقييتركلم

أ".3."ح."هـأفيالتعريفاتانظر))(

،القاهرة41"لمرقممخطوط،االقاهرةمسلمصحيحعلىالم!تخرجللمسندمقدقهفيذلكقارن)2(

الأدبخزانةانظر،ظاهرةعليهالوضعلوائح9:بقولهمذلكوتارن.1،70/الخديويةفهرست

.هارونالسلامعبدطبعةأ1/15للبغدادي
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لمجلىكشيئإلمضك

النفوسلتهذيبوسيلضالحديث

القلوبعد(وا!د-

)1(

الحديثية،الروايةضروبجمغالمبدأحيثمنالمسلمينفقهاءنقديشمل

فيمختلفةمستوياتبينفزقتقدالجماعاتآراءأننلاحظأنيجبولكن

الصارتمالنقذأنبالفعلقبلآرأيناوقد.الأحاديثوضععلىالأخلاقيالحكم

.مكانكلفيسائدآيكنلمالمختلفةالأحاديثالىالموخة

ونضرهاالأحاديثباختلاقالناسأفضلسمحمعينةنظروجهاتومن

عمومآموجهآالأحاديثعلىالحكمفيالتشذدوكان.مخففةظروففي

منمصدرآتعذالتيتلكاو،الأحكامأحاديثأي،والحرامالحلاللأحاديث

خاليةتكونأنيجبالأخيرةوهذه)1(،والعقديالفقهيالاستدلالمصادر

المأمورللأفعالوبيان،السنةتثبيتعلىدليللأنهافيها.المشكوكالزياداتمن

فيالفقهاءمنكثيرتساهلوقد.اللهرضوانلكسبوسبيلعنها،والمنهيبها

.الأعمالبفضائلتتصلولكنها،بالفقهتتصللاالتيالنبويةالأحاديثرواية

بعدها.وما61ص07مجلد7!7.تاالألمانيةالمستثرقينجمعيةمجلةضبرنجر،:قارن)1(
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الواقعفيتكنلمالمجالهذافيالموضوعةالأحاديثأنمنالرغموعك

كالسنن)1(صارملاختيارذلكمعتخضعلمأسانيدهاأنإلأ،مستحسنة

.الأحكاموأحاديث

أنهمعكإليهمينظر،الأحكامأحاديثفيروايتهمتقبللاالذينوالرواة

)2(.الفضائلأحاديثفيعدولى

حديثأهذا:قالحيثهؤلاءمعالمسامحةمنبنوعالنووقينصحوقد

تقوىعنصدرتالأحاديثتلكلأنونظرأ")3(.بهيستأنسولكن،ضعيف

ذلك،منأبعدهوماإلىالدوائربعضذهبتوقدبنشرها.سمحفقدوورع

الزائفة.الأحاديثاختلافايجابببشكلفشخعوا

مثل:أخلاقيةكتبفيالموضوعةالأحاديثوجودعلىوالاعتراضإ

قليل،هـ()4(3لم5)تالسمرقندىالليثأبيالمبززللفقيه"الغافليناتنبيه

الذيالجوزيابنأمثالمنللموضوعاتمعادينمتعصبينإلم!حاجةفيوهي

)5(.المشبوهةالأحاديثجميعمنللغزاليالإحياءكتاببتحريرقام

الأخلاقيةالأبوابفيالواردةالضعيفةالأحاديثأحدهمرفضوققما

الترغيبفيالأحاديثوضعالكزاميةجؤزتوقدالإحياء.كتابمن

،القاهرة5صالصالحبنحكاياتفيالرياحينروض:الافعيانظر،.روالغفيالأسايخدتحذفوقد)1(

هـ.أ92لم

في!اللهرسولعنروينا"إذا:حنبلبنأحمديقولآباد:حيدرطبة341صالكفاية:البغدادي)2(

فضائلفي!اللهرسرلعنروينا!اذاالأيمايد.فيلددناوالأحكاموالسنن،والحرامالحلال

..الأصانيدافي...تاهلناالأعمال

الشهادتين.الجتتلقينحديثويعيأ.ألمورقة()مخطوطالمثورات:النووي)3(

.2131/بالقاهرةالخديويةالمكتةفهرست)4(

1.746/الذيل2،رقم1054/لبروكلمانالعربيالأدبتاريخأ32صالابقالمصدر)5(

الحنابلةطقاتذيلانظرالإحياء.بأكلاطالأحياءإعلاموله.القاصدينفهاجكتاب)يعني*

.14وأ/
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الرهادب!يمقيماالمتميسعينالجهلةبعف!مسلكهمسلكوقدوالزهد)1(والترهيب

النووقي.ذلكذكركما)2(الباطلزعمهمفيالخيرفيترغيبآ

الموضوعاتفيهازدهرتالذيالمجالفيظاهربشكلالمواعظوكانت

بغدادفيالوعاخأخبز،الهجريالخامسالقرنوفي)3(.الأخلاقيةوالنزعات

الحديثعالمعلىمواعظهمفييروونهاالتيالنبويةأحاديثهمعرضعلى

فيشروعهمقبلهـ(463)تالبغداديالخطيبأحمدبكرأبيالشهير

روايتها)4(.

آيدواوالذينالدوائر.تلكفيبالأحاديثالعبثمدىعلدليلوهذا

بحريةونشرهاأخلاقيةلأسبابالأحاديثوضعبجوازالقائلالمذهب

نظرهم.لوجهةدينيةأصولايجادحاولوا

الرئيسةالحجةإلمطنستمغأنالممتعمنالشرعيالتحايلطرقولدراسة

لهؤلاء.

متعمدآعليكذب"من:النبيئعكالوضعيحزمالذيالحديثفيجاء

قوسينبينالموجودوالكلامالنار")5(منمقعدهفليتبوأبه،الناسقألئصل

تجويزبغيةزيدوقد،للعبارةالأصليالنصفيموجودآليسالحديثداخل

.الناستضقللاالتيالموضوعات

وبذلكلي"،كذتقن9غيربأنهاعلي"كذت"قنعبارةفمتزتوقد

بتحقيقللسيوطيالراويتدريبمعالمطبوعهـ132/()التقريبكتابهفيالمالةهذهالنوويذكروفد)1(

.أو66،الثانيةالطبعة،اللطيفعبدالوهابعبد

العربما.الزاثإحياءدار1/56مسلمصحيحشرح:النووي)2(

.642صح!ل!لاول3لهوزالإسلامتاموسكابضمنبهادرخانلأحمدالبويالحديثفيمقالةب:تارن)3(

،6.4صالحفاظطبفات:اليوطي)4(

الرابعالفصلراجع)5(

-215-



)1(.مستنكرةغيراللهخشيةمنوتقزب،التقوىعلىتحثالتيفالموضوعات

ولم،حسنةوبنتيماالخير،أغراضفيالموضوعةالأحاديثاستيقتوهكذا

نقا؟تصذىعندماهذاصنيعهممنالخجلمننوعأفيالوضاعينعكتئا

مقابل.دونقذموهاوقدلهم،الحديث

تتعلقالنبيئإلىتئشمبالتيالأحاديثمنعددأهنالكأنالمعروفومن

أهلينالهالذيالأجرمقداردقيقبشكلبينتوقد،القرآنسوربفضائل

بقراءتها.المنشغلينالصلاح

فيقولاسورةلكل،البيضاويمثل،القرآنمفسريبعضجعلوقد

الحديثوهذا.طويلحديثفيمرتبةالأقوالتلكوردتوقدفضيلتها،

منسمعهإئهيقالالذيعكرمةإلم!الجامع)نوح(عصمةأبويعزوهالموضوع

.عباسابن

الحديث:هذاأصلعنالمروزيعمارأببكلامإلىنستمعأنالأفضلومن

قدالناسقرأيتإقب:قال؟هذاعكرمةعنلكأينمن:الجامععصمةلأبي"قيل

فوضعت،إسحاقابنومغازيحنيفةأبيبفقهواشتغلواالقرآنعنأعرضوا

هذهمثليرويوكانربهعبدبنميسرةوهوآخررجلشيلوقد".حسبةالحديث

فيها!.الناسأركب"وضعتها:فقالالسور،فضائلفيالأحاديث

:القرآنفضائللأحاديثالوضاعينأحدعنيزؤىنف!هوالاعزاف!

فضائلفيكعببنأبببحديثشيخ"حدثني:قالاسماعيلبنالمؤقلعن

إليه،فصرتحيئوهوبالمدائنرجلحدثني:فقالسورةسورةالقرآنسور

قن:فقلت،إليهفصرت.بالبصرةشيخحدثني:قال؟حدثكمن:لهفقلت

بيتآفأدخلنيبيديفأخذ،إليهفصرت.بعبادانشيخحدثني:فقال؟حدثك

لها.الةأهلوتمدهزلاهحججلم15/مسلملصحيحشرحهفيالوويذكر)1(
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قنشيخيا:فقلثحذثني،الشيخهذا:فقالشيخ،وبينهم،المتصوفةمنفيه

القرآنعنزيخبواقدالناشرأيناولكنناأحا،يحدثنيلم:فقال؟حدثك

")1(.القرآنإلم!قلوبهمليصرفواالحديثهذالهمفوضعنا

الترمذيوذكر.الهجريالثالثالقرنفيالأحاديثهذهشاعتوقد

أنهامنبالرغم)3(نشنهفيبرمتهفصلأالذارميلهاوجعلمنها)2(متعددةأمثلة

المتأخرين.الفقهاءعنتزؤىولكنهاالنبيئإلمطئئشمبجميعهاليست

ألصقرأمن9:الآتيالخبريوضحهعموماالأقوالبهذهالتسليمومقدار

الخير")4(.منقنطارلهكيمتليلةفيآية

والمكاييل.الموازينفيالخوضالخبرهذااستلزموقد

)2(

التيالكيفيةتوضح،الخصوصوجهعلبالاهتمامجديرةظاهرةهنالك

فيالنبيئإلىأقوالوعزو.لهليستوهيالنبيئإلىأخلاقيةأقوالبهان!يمتت

،غيرهأقوالمنوهي،المسلمينبينمبكرةفزةمنذونمثرهاالحديثكتب

ألبتة.نادرآأمرآليس

إلم!سندهاينتهيالتيالآثاروهي،الموقوفةبالأحاديثيعرففما

أحاديثفتكونالنبيئإلم!بسهولةرفعهايمكن،التابعيإلىحتىأوالصحابي

السقطلإكمالاعتباطيوبشكلتردد،دونأسماءبضعةبزيادةوذلك،مرفوعة

.2/551تقانلاا:طيليرا(1)

الزمذي.جامعفي!افهرصولعنالقرآنفضائلأبوابانظر)2(

(القرآنفضائل)كابالدارميسن)3(

(.آيةألفقر(منباب،القرآنفضائل)كابالن:الدارمي)4(
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الاسناد)1(.سلسلةفي

غيرها.إلم!وتجاوزتها،الأحكامأحاديثفيعمومآهذااستغيئوقد

الجاهلية،عهودإلم!ترجعالنبيئإلمطسائغةأقوالنسبةمنالناسينفرولم

لمنفشهمحمدآأنلديهممعلومآأصبححيثخاطر،طيبعنبذلكقامواوقد

)2(.القرآنإلىجاهليةعباراتإضافةفييترذد

أخاك"انصرالنبيئحديثأنإلىأشرنا)3(السابقةدراساتناإحدىوفي

وقد)4(،الجاهليةدوائرفينشأآنهويحتمل،قديمعربيمثلهومظلومآ"أوظالمأ

النبيئ)5(.إلىفنسبوهبهالمسلمونأعجب

أقوالبينمنكثيرابهايستشهدالتيالخيربنواصيهامعقودالخيلوعبارة

)6(.القيسلامرئقصيدةفيموجودةالنبيئ

وهوأكثر،قربعندراسةإلم!يحتاجالظاهرةهذهمنآخرجانبوثمة

".يعنيهلاما"ترك:قولهمفييعنيهلاعماالمرءإعراضوجوب

الأخلاقيةالمبادئمنمبداآنهعلىمختلفةآثايىفيالكلامهذاونجد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

2.233/-2091/-16لم28/2-وأ/الزمذيثلا:انظر

.263خلدونلابنالمقدمة.رفاعبأنهالمفطوعةالأحاديثيرفعمنولعرف(الكلامهذاعلىتعيقنا)راجع8

ملاحظة)من.22صالكتابهذامنالأولالجزء

فيبالفعلموجودةهـ(3)يوسفالقرآنفيالواردة"جميل"فصبرعارةإن:إليهالمارالموضعفي)جاء!ه

المتاخرين(الثعراءعدهذاشاعوتد".أجملالشكوينفعاإنالصبر"ولا:العربلاميةفيالشنفرىقول

.541صالظاهريالمذهبكتابناانظر

الثعراءاحدبقولقارنظالما،.ويؤذيكمظلوما)يجك:أورقم341صالهذليينأشعارفيجاء

ظالمأ(.ويرضيكمظلومآ)يسرك:21،/لمالأغانياتمأخرين

الذيوكل:وعجزه،الجرميةلوخيةوتيل،ترثهأختهلزينبوتيلالطثريةبنيزيدلأمالئافي)البيت!ه

(.حاملفهوحملته

06صا"،ا*أ،5وورتةللشيبافيالسيركابفينجويحديثأنهاعلىمرةلأولالعبارةهذهظهرت

1.17/و191،رقم

.أت،القىامرؤ.ايخلمادة93و/أالحيوانجاة:الدميىي
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النبيئ)1(.إلمطتنسبالتيالإسلامية

محمودفهوالفضلأهلمنالفضيلةبهذهعملمنكلفانوبذلك

)2(.الخصال

بنوعمر)3(،لقمان:مثلآخرينإلىهذاتعزوالمصادرأقدمأنإلأ

)7(.الشافعيوكذلكالعزيز)6(،عبدبنوعمر)5(،اللهعبدوابنه)4(،الخطاب

لهذامصدرأنهاعلىآخرإلىحينمنأيضآ!ابراهيمليمئثصحفوتذكر

الجفيمبصفةللتخقتيالتصحمننوعآأوالحكمةمنضربآيغذالذي)8(القول

دينيآقولآبوصفهوليس02(،وصالأولالجزء)قارنالقديمالعربيبمعناه

.الاطلاقعلى

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يية(.لاماتركهالمرء)سلامحنمن:حديث)يعني21.0رقمالحديث.النوولةاياربعينفي

مالكوصفوبافى621صالأشرافانسابيفيما،لايخ!االدخولتاركاكان:بانهالملكعدمدخ

كبوفي.الففيةبهذهيخلىكانبانه02و/أالموطأعلى!ئرحهفيالزرقافيذكركماالاقرجعفرآ

الصلة:لكوالابنثلا،انظر.يفيمماعلمقبرن:باخهميمدحرنالناسبعضأننجدالزاجم

الزامرةالجوم:المحاسنأبوب:ايضاقارن.الخ57،6-2و5-ر5-هـ20211-453-694-6ص

(.الأوروبية)الطبة.1/154

22لم2/الميدافي،قارن(،والكذبالصدقفيجاءماباب،الجامع)كتابالموطأ

وأداءالحديثصدق:لقمانفقال،الفضليريدوننرى،مابكبلغماللقمانقيلالموطا:في)جاءء

(.يينيلاماوتركالأمانة

(.الخطاببنلعمركلام)وهوه.يعنيكلافيماتعزضلا:وفي،57صالخراج:يوسفأبو

.683صالموطأ:الثاق

.0897والثر،للطباعةبيروتدار،240/الناريخاليقري!:

يعيه.لامافيالكلامتركهالمرءبكمالالمعرفةان:عليبنالحينقوليفي"

توليه.عندخطبتفيسألهاالتيالخمىالصفات)حدىوهي.04صوالحدائقالعيون

.35صالأحماءتهذيب:الووي

يية".لايخماالكلامبزكفعليهينورهأوقلبهاللهيفتحأناحبامنالمذكور:الموضعفيالافعييقرل+

48.صللفنيوضرحهاهـ2صالوولةبالأربعينقارن
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ثنايافيالحلمبمعنى!يعنيهلاماالمرءتركيعني!القولهذاوردوقد

الأولىالعقودفيالقديمةالمروءةممثلهـ(،05)تبدربنالحارثةحكم

)1(.للإسلام

حديث.آنهعلىبعدفيماروقيذلكومع

والأناجيل)2(،القديمالعهدكتابمنعباراتوجذتنفسهاوبالطريقة

محمد)3(.أقوالبينطريقها

ذروته-الحديثنمؤبلغعندما-الأيامتلكفيللفقهاءشيءكلوبدأ

نأأمكنهالصورهذهوفي.حديثشكلفيصياغتهداعادةبالتبنيجديرأ

.الإسلاملتعاليممكونأعنصرأيصير

)ر(

منفعةمنعليهايترتبلمابنشرهاوالسماحالأحاديثباختراعالاقتناعإن

علىوالحث،والصلاحالتقوىفيالزغيبأجلومن،للمسلمينأخلاقية

الحديث-كتبفيجاءكما-كان.الشرعيةوالواجباتالدينيةالفضائلتطبيق

مأاللهلوجهاحتسابآأكانتسواء،الأحاديثبروايةالمنشغلينعندشيوعآأكثر

ذاتية.لمصلحة

الفاضلةحياتهمامتداحبعدوالصالحينالزفادسيركئابف!نلذلك

البابالأولالجزءالإجاء:الغزاليايضأ،انظرهذاوحولبدر(بنالحارئة)ترجمة21و/4الأغاني)1(

جولدتميهر،،691،/خلدونابن.نيكلونترجمةأ7صالمحجوبكف:الهجويريالاني،

.235ص6لممجلدللاك!2،ق

واستبدلت،اللهمعرفةالحكمةرأس:وهوحديثأنهعلىللسعوديالذهبمروجفيجاءب!انكتفي)2(

عنقبلهيحفظلممماكلاممناللامعليهبدأما)باب4681/:المعودي.معرفةبلفظةمخافةلفظة

اعأحع"كه،مأ!ط.!ح.،1.44280.8و/هلأمثالاضر:انظرأحد(

هذا.كابنابآخرالملحقةالذيولانظر)3(
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منليسوابأنهمتراجمهمآخرفييعلقونماكثيرا،الدينيةالأمورعلىوتلهفهم

)1(.الأحاديثيضعونأنهمأوالروايةفيالثقات

تدريجيآتنتشرأخذتقد-شكأدنىدونبصحتهاالمسفم-الحريةفهذه

أكثرعناصرخلالهمنولجتطريقآبذلكوفتحت،العريضةالدوائرفي

.والورعالتقوىعنالناجمةالدوافعتسودوزمانمكانكلفيوليس.غرابة

المتعةأوالتسليةوهو،نفسانيبعاملمرتبطالأخلاتيوالتهذيب

المختلفة.مستوياتهبينيميزأنبعيدزمنمنذأحديستطعلمولذلك،الذهنية

،الهزلحدبلغتحتىمسئيةحكاياتإلمطالمواعظقصصتحؤلتفشيئآوشيئا

النبوية.الأحاديثعنيخرجلاوالكل

ذلكقبلوربما،الهجريالثالثالقرنمطلعمنذالنبيئعنروىوقد

له)2(.ويلله،ويل،القومبهليضحكفيكذبيحدثللذيويل:قوله

اللعناتهذهعليهاانصبتالتيالدوائرتلكبالدرسالآنوسنتناول

الزمني.للترتيباعتباردونولكن،الثلاث

صاحبالقارئهـ(934)تالآدميجعفربنمحمدوفاةفييحكى

،النحويالبغويالقاسموأبيالأسديمحمدبصحبةمكةإلمطحبئآنهالألحان

عليبنالحنترجمةفيمورسينجألبرتوطجة13رقم11صلليوطيالمفرينطقاتفيئلاورد)1(

(.الأحاديثبوضعاتهمبلمناكير،احاديثهفيلكن434(،)تواعظاكان9:الأصمعي

الكاشغري(.عليبنالحن)هو8

(.الناسبهايضحكبكلمةتكلمفيمنبابالزهد،)كتابالترمذي)2(

هنابالتحديثالمرادولي!التفمير(.)كتابفيوالائي(،لأدبا)كتابفيداودأبوأيضا)اخرجهه

فيبالويلالوعيدجاءوقد،الكلاممطلقبهالمرادوانماجولدتسيهر،توهمكماالنبريالحديثرواية

فيكانتومن،خالصنافقفهوفيهكنمناربع!:النبيئقولالقبيلهذاومن.الكذبذتممعرض

و)ذاغدر،عاهدو)ذا،أخلفوعدوإذاكذب،حدثإذايدعها:حتىنفاقمنخلةفيكانمنهنخلة

(.ونقصانهالإيانزلادةعلىالدليلبابال!نة،)كتابداودابوأخرجه.فجرخاصم
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اجتمعوقدموضوعةأحاديثيرويقائماضريرآوجدواالمدينةإلم!صاروافلما

العامة،عليناتئور:الآدميفقالعليهينكزأنالقاسمأبوفأراد،الناسإليه

الضريرعنالعامةفانفضتيقرأأخذأنإلأهوفمايقرأ،وشرعاصبرواولكن

أمزه.وكفيئالضرير،وسكت،إليهوجاؤوا

الضرير؟الرجلهذاقصةتشتاقبتم

فسمعهالمدينةبقاض!بردبنبشارمرأيضا:المدينةفيأخرىمناسبةوفي

قمرآلهاللهتتىورمضانوشعبانرجبآصاممن:النبيئقولقصصهفييحكي

أبوابمنبابوكل،فرسخألفوعلؤه،مثلهفيفرسخألفصحنه.الجنةفي

بئست:فقال،قائدهإلىبشارفالتفت.مثلهافيفراسخعشرةومقاصرهبيوته

)1(.الثانيكانونفيهذهالداروالله

أقوالهمبهايستهقونالتيالمتصلةبأسانيدهميتباهونالقضاصفهؤلاء

النبوية،بالسيرةالأولالمقامفيمنهالمتأخروناهتموقد.المخترعة

نشأةوحكايات،وحساببعثمنالآخرةبأحوالالمتعلقةوالموضوعات

العامة.لأسماعتروقجميعهاوهذه،العالم

فييصليانمعينبنيحيىوصاحبهحنبلبنأحمدالامامكانوبينما

حنبلبنأحمدحدثنا:فقالقاص،أيديه!ابينقامببغدادالرصافةمسجد

:قالأنس،عنقتادةعنمعمرعنالرزاقعبدحدثناقالا:،معينبنويحى

طائرآمنهاكلمةكلمنلهاللهخلقاللهإلأإلهلا:قالمن:اللهرسولقال

ورقة.عشرينمننحواقصةفيوأخذ.مرجانمنوريشهذهبمنمنقاره

.و30/لأغاتيا:الأصفهافي(1)

يزعمكمانبوىحديثهو.الخ..ورمضانوشعبانرجاصاممن:قولهأنالأغانيفييردالمء

وشبانرجباصاممن:قصصهفييقولفمعهبالمدينةبقاصئارمرهو:الأغاف!فيوالذيصاحبنا.

(.التزييفهذاالىالهيرحمكفتبماالخ...ورمضان
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بنأحمدإلمطينظرمعينبنويحى،معينبنيحيىإلم!ينظرحنبلبنأحمدفجعل

!.الساعةهذهإلأبهذاسمعتماوالله:فقال؟بهذاحدثتهأنت:فقالحنبل

.يجيزهلنوالمتوهمافجاء.تعال:معينبنيحىلهقال،قصصهمنفرغفلما

أنا:فقال.معينبنويحىحنبلبنأحمد:فقال؟الحديثبهذاحدثكمن:لهفقال

فإن،اللهرسولحديثفيقطبهذاسمعناما.حنبلبنأحمدوهذا،معينبنيحى

أحمقمعينبنيحيىأنأسمعأزللم:لهفقال.غيرنافعلى،والكذبلابدكان

غيركما.حنبلبنوأحمدمعينبنيحىالدنيافيليسكأن.الساعةإلأتحققتهما

)1(.معينبنويحىحنبلبنأحمدعشرسبعةعنكتبتوقد

رويفقدالماكر)2(.القاصهذاقبلآخرونإليهاسبققدالحيلةوهذه

بهحملتقدأفهأنيحكىالذي-هـ(46)تحيانبنهرمأنبعيدوقتمنذ

هذايا:هرمفسأله،عنهالحديثيكثركانالقضاصأحذقابل-سنينأربع

عجائبكمنوهذا:القاصلهفقال.قطهذامنءب!ثيحدثتكما؟أتعرفني

بنهرممنهمكلاسمرجلأعشرخمسةمسجدنافيمعناليصليآنهأيضآ؟

)3(.غيركحيانبنهرمالدنيافيليسآنهتوهمتفكيف،حيان

متقدمزمانإلمطنسبتقدالقصةهذهأنإلىالإشارةإلمطحاجةفيولسنا

الحديثمنالنظامهذاهرمزمنفييكنلمحيثمتأخرةزمنيةأوساطمن

.التجاوزاتهذهإلم!يدعوبحيث

المساجدفيأوالطريققارعةعلالعامةيحدثونكانواالذينالرجالوأما

الإشارةدون،الغرضهذامعتتفقأحاديثبروايةييالتهمأولتسليتهم

.6897بيروتالمرقدارلرصوارتز،مارلينتحميئ99صوالمذكرينالققاصكاب:الجوزيابن(1)

1/2.09الأغافيانظرالأدباء.دائرةفيأيضاهذاونقابل)2(

،.الأعرابتكاذيبمن040باب36،/1الكاملالمبرد:)3(
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القضاص)1(.باسمغيرفوافقدالقصد،هذاإلمطرسميبشكل

الدينية،الأقاصيصفيالأ)2(الدنيويينالققماصعنيختلفونلاوهؤلاء

.المثيرةوالقصصالحكاياتلسماعالطريققارعةعلالناسىإليهميجتمعحيث

فقدولذلكعندنا،المضحكةالمقالاتدوريشبهدورآلهؤلاءأنويبدو

الخلفاء.قصورإلم!اشتذعوا

الميئءالمدلولهذايحملالأولىالإسلامعهودفيالقاصاسميكنولم

الصالح.السلفعنورثهاالتيللمنزلةاللاحقالتطورأثناءفياكتسبهالذي

)الأعرافبرسالتهيتعلقفيماالقصصلفظةنفسهالنبيئاستعملوقد

اطيقالذينبالوغاظاللاثقةالصورةعنمغترخيزيغذوهو3(يوسف،ألم3

القضاص)3(.اسمعليهم

ويقال،الإسلامصدرإلم!الإسلاميةالروايةحسبالمهنةهذهنشأةوترجع

رواياتوحسب)4(،الناسعلىيقصأنالداريلتميمأذنالخطاببنعمرإن

بهذهالصالحونعيرلتوقدعمر.لهأذنتاصأؤذعميربنعبيديعدأخرى

وطتق.معاويةخلافةفيكعبالخصوصوجهوعلى،أميةبنيعهدإلىالتسمية

وفضائلالناسعقائدتقويةوحاولوا،المستقلالمتحررالوعظمننوعآهؤلاء

فيفنراهم.والصلاحالتقوىإلىتدعوالتيالقصصبواسطةوآمالهالإسلام

شأنذلكفيشأنهم،بالمواعظالدينسبيلفيالمقاتلينيحزضونالجيشصفوف

!+ول"ءأ"،!71/478!2،قهالألمايخةاتمرقينجمعيةمجلةجولدتي!ر،أيضا:انظرالقضاصعن)1(

ذكرىفيلرتالبحوثمنمجموعةضمن.والقاصوالمذكرالواعظ:الإصلاميالوعظ،بدرسون.ج

في:الأسلاميالوعظنقدوبحث.226ص،أهـو4الأولالمجلدنهرجولد

س!أ!."س!*3ء134،ثما7ل!ا،5291.!!215عع

طملي"."مع.باللهالمهدىخلافةذكر2546/الذهبمروجةالمعودي)2(

.31صوالمذكرينالقضاصكتاب:الجوزيابن)3(

.22صالسابقالمصدر)4(
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)1(.الجاهليةفيالشعراء

المقاتلينمعسكرفيالثلاثةالقضاصأولئكإلىتشيرالتيالروايةوتعد

إلىالإشاراتأقدممنالحكمبنمروانخلافةفيللهجرةالسابعالعقدفي

.القضاص

بنسليمانزعامةتحتخرجواقدالثلاثةهؤلاءأنالروايةهذهوتحكي

ثلاثتهم.بينالمهمةهذهوق!مواالجندحماسقفأخجواالحسينلدمطلبآصرد

يخطبالوقتطيلةثالثهمانصرف،الجيشمنبأجزاءمنهماثنانانشغلفبينما

)2(.هناكوأخرىهناتارةبينهميتنقلوهوحماسيةخطبأالجندفي

حيثالهجريالثالثالقرنفيالقضاصنشاطعنأيضاسمعناوقد

جنديصحبكانبالقاصقويلقبالطبريأحمدأبايدعىرجلآأنيحكى

)3(.القتالعلىيحقزهموالرومالديلمضدحروبهمفيالمسلمين

الثانيالقرنففي.للقرآنالمف!رينمنأنهمعكالقضاصذيهزوقد

بلادفيبالقصصالأسواريقائدبنوعمروالأسواريموسىاشتهرللهجرة

القرآنفيدروسأيلقيأولهماوكان.الحسنةبال!معةكلاهماعيردتوقد،العراق

،يسارهعنوالفرسىيمينهعنالعربفتقعدبالفارسيةوأخرىبالعربيةتارة

نفسه.المجلسفيبلغتهموهؤلاءبلغتهمهؤلاءفيحذث

إذاواللغتان.الدنياأعاجيبمنإوكان:بقولههذاعكالجاحظعققوقد

الأصاحبتها،علىالضيتممنهماواحدؤكلأدخلتالواحدلسالبفيالتقتا

سمدانللدينوريالطوالالأخبارفيوردوقد4.هـ4-وصالكتابهذامنالأولبالجزءقارن)1(

بنوقيى،يكربمعدبنعمرو:أمثالمنالقادشةمعركةقبلالجندتشجيعفيفداسشعراءاسعمل

تراثنا.!لسلةعامر،المنعمعبدبتحقيئأ22صالطوالالأخبارانظر.الصمتبنوثرحبيل،هبيرة

خوله.ديطبعة33وصالئافيالقم،والملوكالرصلتاريخ:الطبري)2(

(.لم14)صالأسماءتهذيب:النووي.1110رقمورقة325رقمفارنر،لايدنمخطوط:الملقنابن)3(
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دروسآأعطىفقدالثافيوأماالأسواري".سياربنموسىلسانمنذكرناما

وكان،سنةوأربعينستزهاءالعملهذافيأنفقوقدالتفسيرفيمفصلة

)1(.أسابيععدةواحدةآيةتفسيرفييمضى

بأسلوبمف!رينبوصفهمجاذةدينيةغايالبالقضاصخدمماوبقدر

يقومونبمفردهمتيركواف!نهم،الدينيةللحكاياتقصاصآبوصفهمأووعظي

.إزعاجدونالمحمودبعملهم

والفقهاء،المستقلينالوعاظهؤلاءالرسميةالدينيةالدوائرأجازتوقد

ونشرواوالمسجد،الشارعفيالعامةتفهيممستوىإلم!نزلواالذينالشعبيين

الذينالرسميون4الفقهابهاجهتملموالتيالزهد،علىتحقرالتيالآراءبينهم

الدوائر.تلكعلنابهااهتمتبينماالشريعةبدراسةالأؤلالمقامفيانشغلوا

أنهمئ!قعولم)2(،الناسهؤلاءمواعظمنمقتطفالتىالجاحأساقوقد

.ل!سلامالدينيةالحياةفيتكميليأعنصراخلقتالتيهذهمهتتهمممارسةمنفيعوا

)41

وهذه،للمجابهةتعرضتالتيوحدهاوتجاوزاضه!مالقضاصتعذيأن

لهمتكنلمالذينالطماعينالدجاجلةضدموجهةكانتسمعناكماالتحفظات

وإعداد،مكذوبةأحاديثباختراعالعامةتسليةهمهموكان،دينيةغاية

ونشرها.الأسطوريةالدينيةالقصص

الأساطيرمنالفربهذاضدالمحافظينالفقهاءحماسىانص!توقد

بنعمروأنفقوقدتمجفوهذاقائدلافائدالصجحواسمه(.و6،/1)واتجينالان:الجاحظ)1(

مهشه.ينجزأنقبلتوفيوقد،القرآنتفسيرفيسنةوئلاثينأربعفائد

التفير(.فيسنةوئلائينستأأمفىانهوالتينالانفيكما)الصوابه

.القاصالغزالالعزيزجدأولكاثالومن.و21/الابقالمصدر:الجاحظ)2(
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هذاحولأخبارولدينا.كليأالدينيةالسيطرةدائرةخارجكانالذيالدينية

متقدمة.أزمنةإلمطتعود

)1(-البخاريذكره-جبيربنلسعيدكلامفيوردتذلكإلمطإشارةوأقذلم

منوهو،فضالةبننوفيدعىقاصقحقفيقالآنهعباسبناللهعبدعن

موسىليساسرائيلبنيموسىأنلزعمهإ،اللهعدو"آنه:الكوفةقضاص

.القرآنفيذكرهوردالذيالخفر

زمنيةفتراتإلىالمتأخرةالأحداثتعزوالروايةهذهأنالمحتملومن

)2(.متقدمة

الخوارجإلمطنميمبواحتىالحديثعلىالققحاصهؤلاءخطرتحققأنوما

للاضطهاديتعرضوالمالقضاصهؤلاءأنإلأ)3(.مهنتهمبواكيرفيللتشكيك

عونابندفعالذيالحدإلمطالعراقفيسيمالاهم3عدكثزعندماإلأوالمضايقة

واحدةحلقةإلأالبصرةمسجدفيتوجدلابانهالقولإلمطهـ(511)ت

القضاصحولاجتمعتتحمىلاحلقاتهنالكأنحينعلى،الفقهلتدريس

كليصدقونالذينالعامةحالةتحكيالتاليةوالقصةالمسجد)4(،ملأواالذين

لهم:يقالما

والمأمونهارونزمنفيعالشالذيالعتابيعمربنكلثومالشاعرجمع

أنفهأرنبةلسانهبلغ"من:الحديثهذالهموروى،العاصمةمسجدفيالناسق

(.الكهفسورةمن06الآيةتفيمبابالتفير،)كتابالبخاري)1(

لهفقال:قاصأنا:فقال؟أنتما:فسألهبدجالمرالحسنأنوفيها2227/اليعقوبروايةذلكومن)2(

.القاصمحمد.كذبت:الحسن

32صوالمذكرينالقضاصكتاب:الجوزيابن)3(

.71صالسابقالمصدر:الجوزيابن)4(
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ذلك)1(.يحاوللسانهوأخرجالأأحابقىفماالنارأيدخللم

المسقيةالقضاصلحكاياتانجذابآأكثرالناسأنإدراكهيسهلوما

القضاعأنخاصة،العويصةالفقهاءدروسنحوانجذابهممنوالمضحكة

العامة.ينقرعماأعرضواقد

قاص!حكاياتفيلهحذلاالذيالعبثعلىمثالآالجاحظساقوقد

.القضاصبمنعمرسومآالحكومةأصدرتالحالوفي)2(.كعبأبائذعى

فيولا،الطريقعلىيقعدألابغدادشوارعفيهـأعلن2لم9سنةففي

فيوبالأحرى،قليلزقننممميىوبعد.نجومصاحبولاقاص!الجامعالمسجد

عدادهمفييذكرالذينوالجمهور)3(.ثانيةنف!هالمنعهـاغين284سنة

الرسمية.الدوائرفيعنهمالمأخوذةالصورةبجلاءيوضحالشوارعقضاص

لنايسوقالحكوميةالأوامرهذهإعلانمنالزمنمنفترةوبعد

جمزيلينإلأالدهرتراهمفلا9:فيقولأيامةفيالعامةلميولحيآوصفأالمسعودي

متنفسمتعبدإلمطمختلفينقرد...أوسياسةعلىت3وضارب؟ث،قائدإلى

)4(.أكاذبقا!الىمستمعينأوممخيرقي

؟ثفأبوالظريفالشاعريشرح،الوصفهذامنأفضلوبوص!

هذهمثلإصدارإلم!دعاالذيالسبتلهصحيفيمافيالرابعالقرنمنالخزرجي

.27/5فيلأكاا:فيلأصفهاا(1)

.هارونالسلامعبدطبعة324/الحيوانكناب:الجاحظ)2(

الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو2(،21،1-61)؟صالثالثالقسموالملوكالر!كلتاريخ:الطبرممط)3(

4"27.2،وصنةاحداث1هـ-513و/

كتبليعالوراقينعلىحرمالأمروبهذا.قاصيقصببارةقاعديقعدلاأنعبارةتصححأنويجب

أيضا.والجدلالفلفة

قاص(.يقحدألا:النجومفيكما)الصواب8

العامة.اخلاقمنمعاولةخلافةذكر.2لم2/الذهبمروجالمسعودي)4(
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رأيحسبعاليةتعليميةطبيعةذات)1(قصيدةالشاعرهذاكتبوقدالأوامر.

شرحهاويغذ)3(،ساسانبنيأوالمكودينأع!الفيهايصف)2(،الثقافةمؤرخي

)4(.الأيامتلكفيالاجتماعيةالأوساطعنللمعلوماتخصبآمصدرآ

الساسانية،بالمقامةالمعروفةالحريريمقامةفيمذكورونساسانوبنو

وتصور)3(.الساسانيةالفنونتعاطيعلىيحثهلمولودهزيدأبيوصيةوهي

والمحتالين.والمشعوذينالدجالينأنواعأسوأ؟لفأبيرسالة

)6(بالكراماتالناسشفاءيذعونالذينبينأيضاالقضاصظهروقد

التمائم:يكتبونوالذين

بشبرشبرآأو!لإسراثقضقومن

ومنهم:الشئريات)7((.لهاويقالالقصارالحكاياتيرويمن)أي

قمطر)8(كلوحشو!الأسانبيرويومن

الأسواقيحضرونأنهمالآخرينمعيتبعونهاالتيالأساليبمنوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أنهاإلادلفأبمالقصيدةمماثلةقصيدةذلكقبلالمكديينلاعرولعرفالحكبريالأخلفكتبوقد

بغداد(.أهلمنالمقلينملح)في8.هـ1،؟/الدهريتيصة:الئعالبيانظر،أقمر.

بكلماتعادكطغيربئكلاللغويالمعجمتغنىالشعريةالقطعةوهذه.المعجيةالمنظروجهةمنوكذلك

ومستدركاتها.القوايسذيولفيبعدتحلقلمومحان

.32صالحريريمقاماتمنالثانيةالطبةعلساسيديشرحانظر3الاأصللمحرفة

.(!ح.كا،أميننحطوطةمننثرهعلىهوتماأشرتبالأدبيضلمهماتتباستفيرفيهذابمدوقد

شفالليايضاقارن.245صضفاللي.فطبعة،والمساوئالمحاسن:اليهقي1/924.25-اولط.484!!هأ

المحوذينبينالتحالفمقدارملاحظةويمكن042.صأو212،ولالأئورياتمجلةلأال8*فىء3،

يلبها.وما63وصالابقالمصدرفيالقضاص

.36وصالاسانيةالمقامة.المقامات:الحريري

.وساسانقلدأبايحاكيلمشعوذذكروفيه.6وصالحلفاءفاكهة

اثقيعملونأنهميدعونالقضاصانعلىثبرشبرأتولهبفسيرهذايغريوقد14و،/الدمريية:الثعالى

.661صع!7الفلطييماالألمانيةالجمعيةمجلةبالثر،يعرت:بقولهمتارن.قصصهمفيالفاصل

.أهـوربيروتالملمية،الكتبدار،تمجةممدتحقيق،42و/الدهريتيمة:الئعالبي)8(
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فضائلويرويجانبأالآخرويقفبكر،أبيفضائلويرويجانبأواحافيقف

)3(.الدراهميتقاسمونثم،والشيعيئالتاصبي)2(درهميفوتهمفلاعلي)1(،

فيالقضاض!البلاغةأستاذالأثيرابندكزالهجريالسادسالقرنوفي

ابنوصفتقرأعندمافهمهايسهلالناسمنالطائفةوهذهالمشعبذين)4(.منزلة

تقريبا.نفسهالوقتفيعنهمكتبترسالةفيأفرادهامنعددلخصائلالجوزي

معهيمسكمنومنهم،وجههليصفروالكقونبالزيتيتبخرمنفمنهم

المنبرعكمننفسهويرميثيابهيخرقمنومنهم،دمعهسالشمهإذاما

منومنهم،للعرفمخالفتهامعالمزركشةالأثوابيرتديمنومنهمتواجدأ،

منومنهم،بالقدموالايقاعالمنبرودقوالنزولبالصعودالشفقةيستجدي

منسببآبذلكفيكونالنساء،إليهفيميلالحركاتوحسنبالثيابيتزين

الفساد)5(.انتشارأسباب

فيالققماصقكانوإذا.مواعظهمفحوىمعيتفقالمتعاليالمظهروهذا

التعليميةالمضامينبسببالأتقياءالفقهاءتعاط!كسبواقدالمبكرةالعهود

قدالمتأخرةالأزمنةفيالشوارعوغاطفإن،لدروسهموالأخلاقيةالدينية

هـاضحاكهم،إليهمالمستمعينتسليةفيباستعمالهاالدينيةالموضوعاتشوهوا

،الشعوذةمنأخرىوضروب)6(مثيرةبلغبماالناسعامةفييؤثرواأنوحاولوا

.الجادةمواعظهمفيالوقارمننوعآأنفسهمعلىيضفواأنمحاولةمع

الحين.علىبالنواحمنشغلينأيضاكانواأنهمنعلمهاومن.المبهيالناكحومنا:وفيه423صالسابقالمصدر1()

.أملاحظةهـ2أصر6مجلد7!2تأالألمانيةالمستثرقينجمية:قارن)2(

42.وو/اليتيمة:الثعالبي)3(

وطبانة(الحوفي)بتحقيقهـده1/4السائرالمثلالأثير:ابن)4(

.و4صوالمذكرينالقضاصكتاب:الجوزيابن)5(

.أهـر26/2،وأ/البلدانمعجم:ياقوتب:قارن)6(
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أنواعبجميعالمطززةالإنجيليةالأساطيرذكرمواعظهمفيالمميزةوال!مة

ووجدت،الإنجيلمنشخصياتعنمخترعةحكاياتبذكروشغفوا.القصص

عليها.المتلهفينمنكثيرآالمفسرينأعمالإلمطتسللتالتيائيليات)1(الاس

تافهبعرضواثارتهممستمعيهميجذبواأنحاولواأيضاالمجالهذاوفي

سؤالآيتركواولم،الدينيالتاريخفيدقيقةلتفاصيلبالتطزقالقصصلغرائب

بجهلهم.اعزفوالوالعامةأمامسمعتهمفييؤثرذلكلأنعنهجوابدون

كه،إسرائيلبنيبقرةءالذهبيالعجلاسمذكرالققحاصأحدأنفيحكى

)2(.العاصبنعمروكتاب:فقالذلكعنهتلقىالذيمصدرهعنفسئل

يوسصأنلهقيلولما،يوسفأكلالذيالذئباسمآخرقاض!ذكروقد

إذن)3(.يوسفيأكللمالذيالذئبفهو:بقولهالجوابمنفزالذئبيأكلهلم

عقلي.بأسلوبدجلهمفضحواأعلامبفقهاءاجتمعواوقد

اندفعحيثالعداءناصبوهمالمحترفينالفقهاءأننفهتمأنال!هلومن

.البصرةفيآنفأذلكرأيناكماالقضاصنحوبكثرةالناسق

رأواالذينالفقهاءحلقاتمنأكثربالناستعجوعظهمحلقاتوكانت

خطيرا.منافساالقضاصفي

أعينفيأنفسهميظهرواأنالقاصهؤلاءحاولالحيلةطريقوعن

.المحترفونالفقهاءنالهمماأكثروالاحترامالتقديرنالواوبذلككالعلماء،الناس

ئية(ا)سرهـلختوا)2/122تقانلاا:طيليوا(1)

:المسعودي،2151/العقد:ربهعبدابن،،6و/1(الأعرابتكاذيبمنباب)الكامل:المبرد)2(

1.454/الذهبمرو!

.211صالسابقالمصدر:الجوزيابن)3(
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إلىيأخذهاأنوسألته،تقبلفلمفأفتاها،مسألةأقهسألتهحنيفةأباأنفيحكى

)1(.وانصرفتفرضيت،حنيفةأبوبهأجابهابمازرعةفأجابها.القاصزرعة

.القاصكززغةالعلماءعندموضعاحترامالقضاصكليكنلمولكن

وقد.وتهكمواستخفافجأشبرباطةبالفقهاءيلتقونكالعادةوهم

أيضأ.أخرىأمثلةوسنسوق،ذلكعلالأمثلةبعضرأينا

جمعةيومذلكووافقتدمر،نزلهـ(أهو)تالشعبىالمحلأثأنيحكى

المسجدأهلمنقومبهأطافقداللحيةعظيمبشينيفإذاالمسجد.فييصليفدخل

كلفيله.صورينخلقاللهأنالنبيئإلم!بالسندحدثهمفيماوكانعنهيكتبونوهم

علالافتراءهذامنهالشعبيئيحتملفلم.القيامةونفخةالصعقنفخةنفختان؟صور

نفختان.هيص!اتماواحدآ،صورآإلأيخلقلمالثهبانوأخبرهالقرآن

علي؟وترذالنبيئعنفلانعنفلانيحدثنيإتما!فاجريا:الشيخفأجابه

عنهيقلعواولم،ضربهعلىالناس!وتتابعبالضربعليهوانهالنعلهرفعثم

)2(.صورآثلاثينخلقاللهأنلهمحلفحتى

تشرحأنهاإلأتاريخيةناحيةمنتصخلاالقصةهذهبأنسقمنالووحتى

بينتقعالتيالمصادماتفيالعامةودور،والقضاصالكبارالفقهاءبينالعلاقة

الفريقين.هذين

لأحدتعرضهبسببنفسهللموقفالطبريجريربنمحمدتعرضوقد

بأنويقولالإسراءسورةمنلمورقمآيةللعامةيثرحهذاوكانالقضاص،

فيوبالغذلكمنفاحتدالطبريذلكفبلغعرشهعلىمعهمحمدآيجلسالله

:دارهبابعكوكتب،إنكاره

.51،صالابقالمصدر)1(

هـ.5صالابقالمصدر)2(
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تجيي!ىغزفمهفيتهؤلاأييس!تاليشقنشئخان

بالحجارةبابهانسدحتىبالحجارةبيتهورجموابغداد،عوامعليهفثارت

علىالوغاظمنالطائفةهذهخطورةتتضحهذامجموعومن)1(.عليهوعلت

اختراعفيعندهمبالمسؤوليةالشعورانعدامساهموقد،الحديثسلامة

ل!اذاعتها.المكذوبةالأحاديث

كما،مبكرةفترةمنذالعراقبلادفيبكثرةالقضاصهؤلاءوجذوقد

بنمالكأنويروىالحجاز.فيقليلآعددهمكانبينماآسيا،أواسطفيوجاوا

فكانالمغرببلادفيوأفا)2(.المدينةمساجدفيالظهورعليهمحزمقدأنس

أهلها)3(.علىالحديثلغلبةنادرآهم3وجو

غيرهم؟عندالوضععندوافعهفييختلفالقضاصعندالحديثووضع

أكبركاندائا،حزبيةأو،دينيةأو،سياسيةنزعاتللقضاصتكنلمحيث

الماديةالمكاسبعنفضلامستمعيهمقلوبإلىوالسرورالبهجةإدخالهمهم

فقدالماديللكسبطلبآيخرجونلأنهمونظرآذلك،وراءمنسيجنونهاالتي

القاصئ!أ)4(.القاض!يحبإلا:العربيالمثلفيجاءولذلك،بينهمالحسادت

منهكذايبدوالأقلعلىاوالوعظمنالانتهاءبعددائماالمالجمعويتم

بقاصهذامزفقد،حصينبنعمرانالصحاوإلىتنسبالتيالرواية

استشهدالمشهدهذاعمرانرأىوعندماللقرآنقراءتهبعدالناسيستجدي

يقرؤونأقوامسيجيءف!ته،بهاللهفليسألالقرآنقرأ"من:النبيئبحديث

أ)5(الناسبهليسألونالقرآن

.7291الإسلاميا!ب،الصاغعمدتحميئأ،1صالقضاصأحاديثمنالحراصتحذير:طياليم)1(

.212صالسابقالمصدر)2(

.6،2صالمقدصي)ر(

.و240/ايدافي،461،/اليتيمة:الثعالبي)4(

زلك.علىثيرةأثلةالابقكتابهفيالجوزيابنوعند0،2باب،القرآنفضائلكتاب:الزمذي)5(
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أنواعمنالنوعهذاعنللتعبيرالكوازةمصطلحاستعملوقد

ايكؤز.هوذلكيفعلوالذيالاستجداء،

خلالمنماكرةبطريقةالمالجمعبهايتمكانالتيالكيفيةمعرفةويمكن

)1(.الهجريالرابعالقرنفيلهاوص!

أحاطلبوقدللدعاء،يقدمونهمأنهمحدإلىالقضاصفييثقونوالعامة

له)2(.يدفعهالمالمنمبلغنظيرابنهيرجعحتىلهيدعؤأنقاصمنالآباء

القرنفيالملذاتمنبنوعاشتغالالقضاصلهؤلاءكانآنهوالظاهر

)3(.الخامس

المدنفيالمتحزرينالوغاظبعضنجدالحديثالعمرفيوحتى

أثارماأكثر"إن:0871سنةالدمشقيةيومياتهفيطح،"35يقول)4(.الإسلامية

أحدعكمتكئأشيخهنالككانحيثالأمويبالجامعرأيتهمادهشتي

فأخبرني.بهأحاطواالناسمنجماعةوسطفيبرأسهيومنوهويعظالأعمدة

العباديعظونالذينالعافةمنرجلولكنهالدينرجالمنليسبانهدليلي

إ.المالمنمبلغنظير

)5(،الحريريمقاماتبطلزيدأبيبمواقفذكرههذاإن3مم!حء"حويقول

ابنهوقيامواعظآ،تنيسفيزيدأبيقياموتتضمن4(1)رقمالمقامةسيماولا

بالمقابرزيدأبيوقوفوتتضمن(11)رقمالمقامةماحدصمالى.للنوالطالبآ

)6(.الحاضرينمنالمالجمعهثمواعظا

.41،ر/السابقالمصدر:النعالبي)1(

.2231/البلدانمعجم:ياقوت)2(

.601صالابقالمصدر:الجوزيابن)ر(

،ل!+ح؟ح!اول830.3ءل!ولا!ولأا.+!!سا49260988.1انظر.بخارىثل)4(

5أ+"،ءكاا3ل؟مماله+لا4ح+،د!++ء+!+ل!+حلا.ولولحآءأء2+"ولولء8ول3191/(3)

.12وصالثانيةالطبحة،ساسيديطبة)6(
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)5(

نأيجبالذجالينمنأخرىأصنافآهنالكفإنذكرنا،عماوفضلا

"ه!3،!ا!!ول!53بالزاموليوسفأنيوضحوهذا.المقامهذافيتذكزهم

آسيا.فيقرونخمسةبنحوقبلهوجدواأسلافأ

فصولأحدإلىينتمونوهؤلاءالمعفرين)1(.عنالكلامهناوسنتناول

الفعفرونالمغامرونهؤلاءروىحيث،النبويللحديثالداخليالتاريخ

عندالحديثوضغفكان.بالتبيئالمباشرالاتصالطريقعننبويةأحاديث

بالنبيئ.توضلهمأسانيذيبتكرواأنغيرهمعلىإذ،غيرهمعندمنهأيسزهؤلاء

فييكونوالموبذلكالنبيئ،صحابةمنأنهمالمعفرونهؤلاءويزعم

كانواحيثالنقدمننجواوبهذا،بهتربطهمأسانيداختراعإلمطحاجة

الصحبة.ادعائهمفيالناسئقةلكسبهممحظوظين

أكاذيبهم.يسمعمغقلجمهورإيجادفيبالفعلنجحواأنهموسنرى

بمعزلالقديمةالعربيةالأساطيرفيغالبآيذكرالمألوفغيرالعمروطول

بلغقدالشعبيئالبطلتجتاببنزهيرالشاعرأنفيحكى.الدينيةالظروفعن

عامأ()2(.)065جدهعاشوقدعامآ(.)045العمرمن

العمرمنبلغقدعنترةسيرةأبطالأحااللخميئالضقةبنزيد3وهذا

أدركحتىزمناذلكبعدوعاشعامأ(،)045السيرةتلكأحداثأثناءفي

)3(.!ش!مالئبيئعصز

(.الساويةالمقامةومي8لمص،أو،لمبيروتطبحة)وفي+

السجستاف!حاتملأيىالمعقرينلكابلطبعتهمقدمةوجعلهائمعمرينعنبحثاجولدتيهركتب)1(

لأول"كلة14لا++ء!،2لام"!8ا3ء؟ح+!لاأ801أح،11،طعأ4س!+،981.

تجتابابنزهيراأنجار56،-لم1/21،غاني)2(

اءلا.؟+،ل!مم!72.حمما!69،4!ا."،354ل!ل4،كا!حأ؟!!3!3ح3ع!4+ح+ألا،+ءكاس!(ح.0،.4*أ*

3و/تارن14و-02141/-02هـ/-7و6/عزةسبرة)3(
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وقتئذكانآنه،الإسلامقبيلقالهاقصيدةفينفشهؤضصكماوالضوال!،

)1(.والمائةالتسعينبينماالعمرمنيبلغعجوزأشيخآ

قئلمنيشقىوكانفانيآ،حطامأوأصبحدريدشاخالعمرذلكوفي

القبيلة.تعظيماستحقوبذلك،الحربزخى

جمعوقد)2(،الجاهليةبأبطالالغالبفيترتبطهذهالعمرطولوفكرة

الذيالزاثوهذا)3(.القديمالعربيالتراثمنبهاالمتعلقةالمادةاللغةفقهاء

وكان.الشعبيةللمبالغةتعزضقداللغويينأولئكإلىفيهالفضليعود

رواةآخريحكيهاكانالتيتلكنحومنلرواياتينصتونالعربالمستمعون

الضحك.فيهميثيرأندونعنترةسيرة

عامآ(6لم)5الأصمعيروايةحسبعنترةسيرةرواةأحدعمربلغوقد

التاريخيةالمفارقةفيللوقوعتجنبأوذلك)4(،الجاهليةفي(عايم)004منهاأنفق

بعينه.وشاهدهاقضضيماوقائغأذزكقدالراويأنباذعاء

ثلاثمائةالعمرمنلثزتة،بنغبيدوهو،معاويةقضاصأحذبلغوقد

نألوجدناالشعبيةالأساطيرهذهعنأعرضناولو)5(.الأسطورةحسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.9/21نيلأكاا

ألمابن)شان.المعقرينمنعاماأ03و021بينماالعمرمنبلغمنكلالأدبومؤرخواللغةرجالويعذ

43/الأغافر(.1،7لم5صطرت،،لنربرجطبةزهير.ديوانعلىالأعلمشرح.عاماأ05بلغحارثة

منهاقنب!وقد255(،)تالسجستانيحاتملأيىالمعشرينكتاببهايثهداليالكبوأكثر

كثيرأ.!نيناالخزانةصاحب

،.نفسهجولدتيهرثرةاعتىقدالكتابهذاأنإلىحينقبلأشرناأقد

535!+ح+ه"عا2لا343ءأ؟ء3ء8عوزنوفلها7!7،،قه*ك!.آ.3420ب:قارن.1هـ،6/عنترةسيرة

اء!34.33.13س!.378.0.4

:قالالكلبي"ابن:الغواصدزةفي)جاء.،.الكبم)ابن،تورلكهطبة55صالغواصدزة:الحريري

ا(خليفةوهومبانمعاويةعلىودخلفأسلمالإسلامواثرك!نةثلاثمانةالجزهميشزتةبنعيدعاش

العريماالنصوعن04.0،)81+!*)4!له"كا!ت!يهرولحجولدانظر.بفتحهالاالعينبضمعبيدأوالمواب

(.1/551،الذيللبروكلمان،الحربماالأدبتاريخأيفاانظرالملاحظاتوعن.2وصانظر
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الدينى.المجالولجواقدالمعمرين

ئقذأنهاإلأالقديمةالعصورفيالوقوعمحتملةكانتوإنالأساطيروهذه

.المعاصرةبحكمحقيقياواقعآالدينيالوجدانفي

الرابعالقرنبدايةأوالثالثالقرننهايةفيبالأحرىأو،مبكرةفترةومنذ

روايةفيالعمرطولوهيالمئةهذهاستغلواالذينبالمعفرينالاهتمامبدأ

لها.إسنادلامختلفؤأحاديث

بعليالتقىأنهيزعمر(2لم)تالدنيابأبيويكنىالخطاببنعثمانفهذا

علي)1(.عنروايتهمنأحاديثفيهانسخةعنهكثيرخلقوروى

لسمعناها32وسنةفيوبالأحرىذلك،منسنينبضعابتعدناولو

أباهإنيقالحزامبنمنصوريدعى،الأندلسمسلميمشاهيرمنرجلعن

فيهكانالذيالوقتفيغلامآكانآنهنفسهمنصورزعموقد،للنبيمولىكان

)2(.حيينوعائةعثمان

نفوذهتعززالذيالروميت!الؤربنجعفروهوأصغرمعاصروهنالك

فسقط،تبوكغزوةفيالنبيئمعكنت9:يقولهـ(.035)سنةفارابأهلبين

فياللهمذ:فقال،إليهودفعته،واخذته،جواديعنفنزلت،يدهمنال!وط

")3(.سنةوعشرينثلاثائةبعدهافعشت.عمرك

.الترهاتهذهبمثلازدهارآالبقاعأممثرمنأسياوأواسطالهندبلادأنويبدو

النبيئإليهأزشلالذيالهنديالملكهوآنهالهندملكصباتكفيزعم

،72سنةأحداث6172/الكاملالأئير:ابن(1)

ا!اب(.بنعث!انبنعليأجاناوشمىح!!*ل!*ول،ول.!مطأش-أنع!أفيبهثعلقجديدهموادأثمة

.أخرىلظواهروصفأيضاويخه51؟/الطبنفح:المقرى)2(

(.حزامةبنمنصور:الطيبنفح)في،

ولءل!)4!له"لأول،8،ولع،11.أ"7*طأأانظرأخرىمصادرأولمعرفةهـ26،/أالإصابة:حجرابن)3(
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عاما.لم25هذازعمهوقتالعمرمنبلغقدوكان،الإسلامإلىيدعوهرسقه

هـر33سنةفيماتإتهويقال.وبالمدينةبمكة،مرتينالتبيئرأىإئهويقول

سنة)1(.498ابنوهو

بذكرالعسقلانيحجرلابن(الصحابةمعرفةفي)الإصابةكتابويزخر

وهذه،المزاعمجهذهالمغفلينتصديقأسرعوما)2(.المزعومينالصحابةهؤلاء

ذلك:توضحالقصة

إحدىفيصغيرةعربيةهـبقبيلة567عامفيالناصرالخليفة"التقى

وقدموا،الأرضىوقئلوا،شيوخهمإليهفتقذمبالصحراء،صيدهرحلات

:قالبها.نتحفكتحفةعندناالمؤمنينأميرياقالوا:ثمالطعاممنأمكنهمما

الله،رسوذأدركوقد،يرزقحيوهوواحدرجلبنوكلناآناقالوا:هي؟.وما

فجيء،يراهأنالخليفةفطلب.الحارثبنجبيرواسمه،الخندقحفزمعهوحضر

بنالربيعويدعىالمتصوفةأحدانغمسنفسهالوقتوفيمهد")3(.فيإليهبه

هـ()4(.5؟9)سنةالضحبةمدعيأالدجلمنالنوعهذافيالماردينيمحمود

الذيالمسلمالهنديذلكتهوراالدجاجلةالصحابةهؤلاءأكثروكان

هـحسبلمهوسنةفيهـ)أو6و2عامالمتوفياللهعبدبنرتنيدعى

()5(.الأخرىالروايات

القرنمنآخرمالأضيفوقد.4+4"لأول،11.!***افياخرىمصادرأوثمة.2221/السابقالمصدر)1(

،.الموصليمعمرهو،الخاص

العمرمنبلغ)وقدعمرهبطولفيهايتغنىالدوسيعوفبنلجهمةوالقصيدة26،،1/الابقالمصدر)2(

عاما(036

1.266/الابقالمصدر)3(

5ر15/السابقالمصدر)4(

رتنعنومقالة79،ص2،ول!أ،3بمجلةالاتندا؟ولمبرتن،باباعنالمفقلةروفشهودراسةانظر)5(

الذيل.،الاسلاميةالمعارتدائرةفي
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فيلمحمدالوحيظهرعندماعرالسادسعامهفيكانآنهزعموقد

الحجاز.

يحملأنلهفكتبالمختار،الرجلليرىشاقةعديدةبرحلاتقاموقد

ذلكنظيرفكوفئوجدةمكةبينالطريقفيصغيرغلاموهوذراعيهبينالنبيئ

المسلمين.في)متوشالح(ليكونأجلهفيأف!يمخبأن

ومن)1(،نفسهالنبيئمنسمعهاآنهادعىحديثثلاثمائةنحوروىوقد

عاشوراء.يومالبكاءفضيلةكحديثظاهرةشيعيةنزعةذوهومابينها

ابنوذكر،خرافاتهصذقواالذينعصرهعلماءمنكثيرفيرتنأثروقد

الأمصارمختلفمنالهندبلادإلىرحلواالذينالعلماءبأسماءثئتآحجر

الرجل.هذاليروا،الأندلسمنوحتىالإسلامية

خراسانبلادمنالمسلمينأحدعننقلهبوصفلناالكتبياحتفظوقد

معه)2(.وتحدثالهند،بلادفيمرتينرتنزار

تروىمصدرآالشهير،العجوزأبيهموتبعدرتن،بنمحمودوأصبح

،الخندقوغزوةالقمر،انثمقاقأدركأباهبأنفأخبررتن)3(،باباأكاذيبعنه

النبيئ.أياممشهورةأخرىوقائعوشهد

أمثالمنعلماءصحابيآكونهوجوازرتنوجودبإمكانيةصذقوقد

الصفديوخليل،القاموسصاحبالشيرازيالدينمجدالكبيراللغوي

حديث:علىمنهاعتمادآذلكجوازلإنكارهالذهبيئعكهذانوأنكرالمشهور.

رسالةولتأليفهإ،منفوسةنفسىسنةمائةبعدالأرضظهرعلىيبقى"لا

برلينفهرست:ا-لفرت4101/فهرست)5(،9لم5رقمقارنر.لايدننحطوط.الرتيةالأحاديثولحلها1()

.211صصاأهوروفش،انظرلكهنؤ،فيمخطوطةوتوجد.هـ14،رقم142ص361لمرقم2641/

.212/الوفياتفرات:البهتي)2(

3325-هـر1/الإصابةحجر:ابن)3(
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".رتنوثن"كسراسمها:رتناسطورةتفنيدفيمستقلة

طت،فيهلنافمارتنببقاءوآمنالأعجوبةبهذهصذقإمن:الذهبييقول

عظيمة،كذبةكذب،دخالممفترشيخوهذا،بذلككذتقنأؤلىأقبوليعلم

")1(.يؤفكآنىتعالمطاللهقاتله.كبيرةبفضيحةوأتى

لخرافاتالمفقملةمناقشاتهفيالافتراءهذاكذلكحجرابنحاربوقد

ببلادالسابعالقرنفيآخردجالىظهرتقريبآنفسهالوقتوقي:فيقول.رتن

إتهوقال،الصحابةمعمريمنآنهيزعم،الراعيالحسنأبايدعىالتركستان

له)2(.إجمرامآالقمرفيهاانشقالتيالليلةفيالئبيئحمل

عدادفيالناسهؤلاءذكرواقدالأثباتالمحدثينأنمنالرغموعك

قادرينأنفسهمكانواأنهمإلأ)3(،بالدجلورموهمترذدأيدونالوضاعين

رتن.فعلكماتصديقهموصعةالناسسذاجةاستغلالعك

ينالهاكرامةأكبرالصحبةإذالمزايا،منالكثيرالادعاءاتهذهأعطتوقد

لهموالتعرضبسوء.يص!قأنيمكنلاوأشخاصهمالصحابةوشرفالمرء،

الجزاء.توجبجريمةيعدبالازدراء

.بيروتعادر،دار،عاص)حانطبعة2و2/السابقالمصدر:الكتي)1(

هـ48/السابقالمصدرحجر:ابن)2(

.4هذاكتابنامنالرابعالفصلمنألمورقمصفحةورقمالها!انظر)3(
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ا!لمتئثئيه!إلمضك

الحديثطلب

إلم!انتقلهنالكومنمحلئة،لي!قةبالمدينةنشأتهبدايةفيللحديثكانت

مستقلبشكلمنهكبير4جزنشأأخرىجهةومن.الإسلاميةالأمصارجميع

وأخذتالبلاد،جميعفيالنبيئأقوالبنشر4الأتقياقاموقدالأمصار.تلكفي

السنة.مهدفينشأتالتيالنبوئةالتعاليمشأنذلكفيشأنهاتنتثر،فشيئآشيئأ

تأييذالأمصارفينثمأتالتىالأحاديثتلكوراءمنالقصذوكان

المسلمونالتقا؟انتبهوقد.الخاصةدوائرهافيظهرتالتيالمذاهببعض

)1(.كثيرةلأحاديثالإقليميةأوالمحليةال!مةالىأنف!مهم

الحديثنقصانفيالمتقثلالفراغت!ذواأنمابلابفي4الفقهازيخحتصاذا

شخصئيمابصور؟الأحاديثلسماعالارتحالإلأسبيلمنلهمفليس،ببلادهم

.الأخرىالأمصارفي

باب،الطهارة)كتابأحدافيهايركهملمالامأهلسننمن"وهذا:كقوله،ذلكعلىأمثلةبضعةداودابو!اق)()

وسجوله(،ركرعهفيالرجلمايقولباب،الصلاة)كابمصر،أهلاانفرد:وترلهحاقن(،وهوالرجلأيصلي

حديثاهذا:وتولهال!!ثعار(،فيباب،الماسك)كاب،بهتفرثواالنينالبصرةأهلمننمن"وهذا:وقوله

الحدود،)كتاب،المدبنةأهلبهنفزدممااهذا:وقوله(،البتيومصومفيالرضةباب،الصوم)كابحمعي،.

وهنالكالحعر(شربحرمةقتهكيعلىيقامبعيةحدأالخمرفيلينلماليأن)وهوالخمر(فيالحدباب

أهلا:البخارييقولعتف،لكلالقادعلهايحكم،محتفينبلدنفيواحدرايىعنتروىمختلفةأحاثيث

،الصلاة)كنابالزمذيانظر.،مقاربةأحاديثتيروونالعراقواهلنلاير،محمدبنزهيرعنيروونالام

هذا(.كلامهعلىتعيقنا)راجع5(0الرحمنسورةتفميربابالتفير،)كاب(222باب
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إلم!الزخاليشذتشلزمالصحيحةالأحاديثلطلبالمقبولةوالصورة

إسنا؟قئ!قع)1(،عنهمروايتهاتصخحتىشخصيأالمرغوبةالأحاديثرواة

فيه.راوآخزحتىواحدآواحدآرواته4أسماتغزفوبذلكبزقييما،الحديث

ابنأناستنكايىفيزوقيوقدقاليمذآ.يقدلىالطلبأشكاليمنآخزشكلوأى

)2(.أحاديثهمنليسماعليهيقزأكانهـ(أ74)تقتغة

جعلولذلكبروايه)3(،الاجتماغتتالقبصحيححدي!بعكوالحصول

منالحجازيةالأحاديثلسماعوسيلةالمقدسةالأراضيإلىالحخالعراقيون

)4(.هناكيعيشونالذينالأتقياء

بلادهمفيالأحاديثعنآخرإلىحيرمنالأحاديثهذهتختلفوقد

الذينالزواةبأولئكل!حاطةبدذقدالاهتماممنكثيرآإنثمآنفأ.رأيناكما

عديد؟رحلالبفيشيرغكما،عنهمسمعواعمنأومباشربشكلعنهمرووا

الزغبة.هذهلإشباع

المعروفهـ(02-1602)الأهوازيالجواليقيموسىبنأحماوهذا

الشختيانيأيوبيرويهحديمثعنفيهاشيئكفماالبصرةإلم!يسافربعبدان

ثمانيبهاقامالتيرحلاتهمجموعوكان،مصدرهمنمباشرةسمعهعمنليتلقاه

)5(.رحلةعشرة

تراثنا.سلسلةلم3و/الزاهرةالجوم:المحاسنأبو)1(

.المعارفدار.الرابعةالطبعة.عكاشةثروتد.بتحقيق505صالمعارف:قتيبةابن)2(

يريداألاحا!رآ:وكانمعينبنيحيىفقالسعد،بنالرحمنعدعنحديثاحميدبنعبدروى)ر(

(.الحاقةسورةتفسيرالتفسير،)كتابالزمذي".الحديثهذامنهنمعحتىيحجأنسعدبنالرحمنعد

"،أسمعأنإلأمةليولي!حجة"حججت:المدينيابنيقولع!نة(.بن)ضيان،1/5والأغافي)4(

(.الكهفسورةتفيرالتفير،)كتابالترمذيانظر

هـ16.2/البلدانممجم:ياقوت)5(
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العلمطلبفيالزخاليشذتطيري)1(المحقزةوالأقوالىالدينيةوالأمثاذ

التيالدينيةالعلوئمالأقوالتلكفيبالعلم3ويزا.الصينبلادفيكانولو

)2(.والسنةالحديثوهيمتكير،زفيمنذالحقيقيمافيروتت

"لومتأخر(:كلامالواقعفي)وهوقولهالصحاببالذرداءأبيإلمطويئ!مث

الغمادببركرجلإلأعلييفتحهاأحدأأجدفلماللهكتابمنآيةأعيتني

المثلبهيضربالعربيةالجزيرةجنوبموضعفيالغمادوبرك)3(،داإليهلرحلت

)4(.قديماالعربعندالبعدفي

يرجع"حتىاللهسبيلفيفهوالعلميطلبخرج"من:الأقوالتلكومن

)5(.اللهسبيلفيبنفسهمجاهدآخرجمنشأنشأنهذلك،فيمأجورأتهأي

طايمت!ن،العليملطالبرضآلتضعأجنحتهاالملائكة"صان)ومنها(:

بذيوليسالماء")6(فيالحيتالقحتىوالأرضيىال!ماوالبفيقنلهي!تغقزالعليم

رحلاتعننجمالذيالنائيةالبلدانبينالكبيرالتبادلعكأمثلةنغذدأنبال

العالمأطرافمنالأحاديثبجمعطوافونرجالىقاموقد.تلكالطلب

)7(.روايئهالهمتصخحتىآسياإلمطالأندلسومن،الإسلامي

فيالمقزق!الموثقةالأحاديثعلىللحصول!الوحيدالسبيلهوهذاوكان

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الخفين.مسحشةمنليتحققحبئبعضهمأنوفي(وورقمباب،الدعوات)كتابالترمذي

(.الخفينمسحعنيألهعتالبنصفوانأتىحيثىبنزرأن)وفيه+

هـالقول.أأوهاث!،الثالثالفصلفيب!اوردقارناللةهذه:ولفى،العلمهذا"إن:وفيالزمذي

الحديث.والعلمالفقهأهل:تعنى()بهاعةولفظةالزمذي(علمبغيرالقرآنفي

402.صموللرد.هـ.طبعة.العربجزيرة

1.004/البلدانمعجم:ياقوت

43.لم2/الرقتاريخكريمر:ب:قارن(.العلمطلبفضلباب،العلم)كتابالزمذي

مفتاحانظر()العلممدححول(،،العلمطلبعلىوالحثالعلما.فضلباب،)المقدمةالسنن:ماجهابن

.((علم)مادة.لفنسنكللةاكنوز

.41و،أ!)،1هـ6صلليرطىالحفاظطقاتب:تارن
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وأ)الزخالة(لقبمنمشهورلمخذثاسئميخلووقفما.المختلفةالأمصار

()1(.)الجؤال

)طؤافبلقبالزخالةأولئكيوض!أنالمحضالمبالغةقبيلمنوليس

أنفسهمعنخكواأناس!وفيهم)2(،البلدانكلفيشائعوهولقمب(الأقاليم

)3(.مراتأربعشزقآالعالمقطعواأخهم

لكسبأوالعلملرؤيةالبلادتلككلإلمطالرجالىأولئكيرحلولم

والانتفاعمنهموللسماعفيها،الأحاديثحقافيلرؤيةفقطولكن،الخبرات

ورقها")4(.أكلإلأشجرةعلىيحطلا"كالطائر:بهم

الجاذالبحثفيأي)5(،بالطلباشتهرواالذينالرجالأولئكعنويقال

فيبالطلبالمشهورين)من)نهمصخها،منوالتحفقالأحاديثعن

()6(.الرحلة

)1(

)2(

)3(

)6(

:لياتوتالبلدانممجموفي،الطالبينرحلةمقضذبأنه4المرئنغتأنعظيمشرت6نهالواضحومن

والمبرد:4،،1/بالأغافيوقارنالرابعالفصليخاذكرهماصبقانظرالمطى"أكبادأوأباطالهاتفرب

ر!أ/بطوطةابنانظر،الدنياا.أرحلة:وفيه5لماأ/الكامل

.هـ،أ/الأكافي،،أرضجوابسفراأخوالتعبير:قارن

فيخصر(بالضيوأتافيضحىعارضتالئسىإذاأمارجلارأت:ربيعةاببنعمرقول)يعشه

هـهـ3.هـ4،2صهـ3()رقم21طقةو(ألم)رتمأهطبقةالحفاظطبقات:اليوطى

ومت،مراتأربعوالمغرباثمرقطفت:قالأنه(ألم)رقمأهطبقةالمقرىءابنترجمةفي)جاء+

يقبها(.لمبريخ!خئازعلىولوغيرضت،مرحلةسبحينففالةابنمفضلل!نخة

(و)رقموطقة2.لم5صالسابقالمصدر

الهمذافي(.الكائيالحينبنإبراهيمإسحاقأبوالرحالالحافظديزيلابن)ترجمة،

(21هـ)رقموأ(لم)رتم6طقةالابقالمصدر

(البصريعرعرةبنمحمدبنو)براهيمعاد،بنعباد)ترجمة!ه

كابالدينعلوماجاء:الغزالىانظرالمحدثينأسفارعن)طرصرس(،815ر/البلدانمعجم:ياقوت

.(السفرآداب

2--كهـ



)21

،الإسلامفيللحديثالعمليللتطورمهقةنتائبئالرحلاتتلكأعطت

الإقليميةالأحاديثإقحامفي4الفقهانجح،الطلبرحلاتفيالتزايدوبسبب

ولولاواتساقآ.أكثرانتظامآبشكلللحديثالعامالإطارداخلالعملية

شاقأ.أمرآالحديثجمعلكانهم3جهو

أهمئةيأخذالإقليميةالأحاديثبينالتمييربدأالهجريالثالثالقرنوفي

ققذاتوتعذ،الأحاديثمجموعةفيمندمجةجميعهاوهيالنقد،فينظرية

شك.إليهايرتىولاصحيحةأسانيدهاتكونأنشريطةومتكافئيمامفنرق!

نأإلأ،المستقفةالأقوالمصادربينالمفاضلةفيوحدهم3الئقاواستمز

السثية.الحياةبسببالمصادرمنظومةداخلموقفهمفييؤثرلمهذا

السابقفيكانتالتيالأموربعف!أصبحت،الانتقائيالعملوبهذا

هذامكنوقد،وأهميةعمومأأكثزالإسلامبلادمنمحذدةبأجزاءفقطخاصة

أغلبهاتكنلمإنالمجالاتكثيرفيالموخدةالستةمننوعتطويرمنالعمل

الإسلامي.للعالم

السنةمنالنوعذلك()المختلفةالإسلامبلادفيتعرفلمذلكوقبل

.الموحدة

وجدنا)1(المزينينبابخلالمنالقاهرةفيالأزهرالجامعإلمطدخلناص!اذا

لكلهـانما،بالنياتالأعمال"إنما:يقول،الانتباهيشدبوابتهعكمكتوبأنقشآ

وهو،الإسلاممبادىءأعظممنواحدأهذاالنبيكلامويعذ."نوىماامرىء

قبلولكنه،فحسبالنوويةالأربعينبهافتتحتحديثأؤذليسذاتهحذفي

.ءبم!عم+.ولع!ولعا+أ+!أ)4ل+4"1+5)!27.0(1)
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الزغمعكالإسلاممدارعليهاأساسيةمبادىءأربعةمنواحدأيعذ)1(ذلك

الخلقيةالقيمةلقياس)2(أخلاقيئمغزىذاالأصلفيكانالقولهذاأنمن

)3(.فاعلهنيةخلالمنمادينيلفعل

بينمنللهدايةمبدأاستخراجفييرغبون)الذينالفقهاءطبقوقد

معالجةفيأسمىمبدآلكونهاالعبارةهذه(الأحاديثمنضخمةمجموعة

التيالسخيفةالمسائلمنعددأبهاربطواوقد)4(،والشرعيةالدينيةالمسائل

)1(

)2(

)3(

)4(

3!3،

الخامىالقرنمناندليشاعرذكرهاالأربعةالجادئوهذه.5صالشةالمجال!:الفئشي:قارن

هذاالنيةوحديث541(.رقم2ر6صالملةتكملة:بشكوال)ابنساخرةتعليمةتصيدةفيالهجري

.هـ236/الطيبنفح)المقريالآلبيريجعفرلأيقصيدةفيمذكورة

الآلبيري:جعفرأبيقول)يعنى،

ثمرفيهلايريغرسفهونيةيوافق!إنعمل

عمرالخلقسيدعنلضهقد"بايخاتالأعمال"إنما

مفوز:بنطاهرقرلالصلةكتابفيبماجاءويعنى

البريةخيركلاممنهيبعأركلماتعندناالدينعمدة

بنيةواعملنيعنيكليىماودعوازهداثهاتاتق

المهاجر.يصيبهالدنياولي!لنهكانتإذاإلأالهجرةلايرىالذىالحديثتماممنواضحوهذا

غزامنبابالجهاد،)كابالائيانظرالجهاد،نيةعن(نيتهقدرعلىاجرهاوقعقدالله)انالموطا:مالك

مانوى(.فلهشيئا!ينويغزامنبابالجهاد،)بابوالدارميعقالأ(إلأغزاتهمنينووااللهشلفي

)مثلماشرعةبصينةالتلفظعلىالاقتصارأنلإثباتالرعيةالمسائلفيايأصلهذاماذكروكثيرأ

العمل.ذلكتحقيئبنيةلفظتإذاإلأعملعليهلايزتب(والطلاقالعتق

الإغلاقفيالطلاقباب،الطلاقوكنابلثه،هولجدهالرجلقالإذابابالقق،)كابالبخاري:انظر

بابالأنصار،مناتبكاب،الحيلتركفيباب،الحيلكابالإي!ان،فيالنيةبابالإي!ان،كاب،والكره

باب،الطلاقكتابالوضوء،فياليةباب،الطهارة)كتابالنائي(.المدينةالىوأصحابه!الننىهجرة

،الطلاق)كتابداودأبواليسين(،فيالنيةبابوالنذور،الأي!انكتاب،معناهتحملفي!ابهقصدإذاالكلام

الحالفوبنيةالألايقعاليمينأنفيالنخعيإبراهيمبمذهبأيضأقارن(والياتالطلاقبهكيفيماباب

الثافعيعنويروى(صاحبهمايصدقهعلاليمينأنماجاءباب،الأحكام)كتابالترمذي.المتحلف

(62،1رقم2651/برلينفهر!ت:ا-لفرتانظر،الفقهأبوابمنبابآشعينفييدخلالنيةحديثأن

ومثله:(،)نيةمادةلفنسنكاللةكنوزمفتاحب:أيضاقارن

4ءأأ+ء4ء،ولأ+"ع!ء"اأكاح+ءلأ+،3أك!ح4ح3؟أ*ء3ا5ح؟حلا5ا+ءمما،"أ+7عد013ءكلا.4ممي!.ول،54*

05.17،5"1وه+.أ4*ع3..!،،.*أ،لا،،أولاس!ا.
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))(.الرفيعةالخلقيةالفكرةبهذهتليقلا

كلفيمعروفآ-الشريعةنظرياتكليحكمالذي-المبدأهذايكنولم

ولمفقط)2(المدينةفيمبكرةعهودمنذالحديثهذارويوقد،الإسلامبلاد

ومصر)4(.والشامواليمنومكة)3(،العراقبلادفيئغزف

فيتعاقبتالتيالأحاديثنحوللميلنتيجةالحديثهذاأصبحوقد

مهديبنالرحمنعبدفقال،الإسلاميالفقهعلمفيلمحكمامبدآبعدفيماالظهور

ويبتدىءإلأالعلمأبوابمنشيئألمصن!ينبغي"ماهـ(:أ9!)تالبصري

إ)5(.الحديثبهذا

)3(

يمكنالتيبالكيفيةالقارىءبتعريفكفيلالئيةبحديثالاستشهادإن

يحتجقاعدةالأمصاربعضفيالمحليةال!مةذاتالأحكامأحابهائصبخأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

الزمذيانظر.تحقيقهعنالوعدإنجازبنيةا!تفاءجوازبقزرالمبدأهذااننجدالقبيلهذاومن

الأسماءتهذيبفيالمبداهذااستعمالعلىأثلةوردتوقد(.المنافقعلامةفيماجاءباب،الإي!ان)كتاب

42لم4/للق!طلافيالساري!)رشاد24،ر2/للنوويواللغات

رواهقدمالكأإنويقال،أذاعهالذيهوهـ(41ر)تالأنصاريسعيدبنمجصالقاضيأنالظاهر

وللدنيا(.رياءيقاتلفيمنماجاءبابالجهاد،)كتابالترمذي.عه

مجردةصورةفييرولموهو.فقطبعينهاحالاتلترسيخالجدأهذايطبقالموطافيحتىأنهالملاحظةومن

الحنبنمحمدموطأمنالنوادربابآخرفيوردتسجدبنليحىواضحةإشارةفيوجدولكنه

3ءول!أ*انظر.الحربأحكامفيكتابهفيالنيةحديثنفسهاليبافيذكروقد1.04صالثافما

لى(!"4؟ءتا3!4س!مساأ4!حول3(*ا)سا،*01!.94.ول6.0().!.ل!

إرشادالضطلافما:انظر.والطلاقالعتقلوقوعلازمةلشت(النزعةعراقيئ)وهوحنيفةأبعدوالنية

.و44/لساريا

.(481و)دلهيالزمذيمقدمة:الجرحانىعند،حبانابن

رياء(.يقاتلفيمنماجاءبابالجهاد،)كتابالترمذي

باب(.كلفيالحديثهذانضعأنينغي:الزمذي)ونص+
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كتبظهورإلىقادتالتيالعلاقاتخلالمن،الإسلاميةالبلدانجميعفيبها

الثالث.القرنفيالحديث

التيالأحاديثبتصنيفتهتملمالفقهكتتإنالبدايةفينقوذأنوعلينا

الاهتمامولانقديبما،بطريقيماالمزاكمةالأحاديثمجموعمنالزواةبانتقائهاقام

المصئفوناختارهاالتيالأحاديثضقتوقد.منهجيبأسلوببترتيبها

منآلافعدةوهيبها،قامواالتيالطويلةالزحلاتبفعلبعضيىإلمطبعضها

عندهم.صخمامنهااستخلصواالأقوال

العالمأصقاعكلفيالشيوخآلافمنالبخارياستفادوقد

.والشيءأشياخهموعدالة،عدالتهممنيخفقانعليهوكان)1(،الإسلامي

)2(.الأخرىالحديثكتبأصحابعلىتضاقنفسه

نأيمكنلاالذيالمستقلللجمعحذأيضعلمالمصنفاتهذهوظهور

فقطالطلببرحلاتإلأيتعرز

الكتبصمانماوحدها،الكتبفيمحصورةالتعليمفيالزغبةتكنولم

يجبالئبيئأحاديثعنالبحثبأهليةالفوزفييرغسبوقن،العمليللتطبيق

بالعصرتتعفقآنفآسقناهاالتيالأمثلةوبعض.الزواةأفواهمنيتلفقهاأنعليه

بناللهعبدأباأنويروىالانتشار.فيوأخذتالمصنفاتفيهظهرتالذي

انميرية.الطبة7،رأ/الأداءتهذيب:النووى)1(

التىالحديثجوامعمثل،ايضامكتوبةمصادرالآخرىالسننوأصحابالخارياستعمللقد-،)2(

ومسند،الرزاقعدومصنفراشدبنمعمركجامعمتوافرأمنهابعضعلعثروقد،قبلهألفت

ول84أ8،3أهـ!ل!ل!ثلاولولأ+أصزكين:فؤادبحثانظرالمائلهذهحول.اللغةأهلكتوئل،الحميدي

بخهئلباو.ولع4لأأء4!7هأ"3ء*.36أ"كه4+أأ+لمة!"أ،،هـلاأطمملا+أكةلا"+!ول،*،"."511م

ا!.!8،أولول،ا-ةل!ل!+اا،4"فالالةا!لأاك!،،ممةاا؟!أك!0391،1:ركالبخااعة

+أ!6له!اء43+هـولول3ء634للا،لة:الجارىشيوخاحدمنصوربنسحيدسنحولاللهحمدمحمدودراسة

لأ.هولم!"أ4!.7لأله3مملأ،4ح3محاح"للاا-لأهولول!3)أ*،4أس!*ء)،4ء3)13!6*،52.00،6291.+ا
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والكراريس،الكتبمن)1(بعيرأأربعينحمولةأحضرهـ(3و5)تمنده

بلغقدالطلبمنالنوغأنبهلفمتالذي)2((الرحالين)ختاملقبولايعني

بينقئذهابنتبؤأهاالتيالمرموقةالمكانةإلمطفقطيشيرولكنه،عندهمنتهاه

البحث.منالنوعبهذاالمغزمينأولئك

صاحمتيكونأنالتقيئالمسلمطموحكانجدآمتأخرةعصوروحتى

الحديثبسماعولكنالحديثكتببقراءةكذلكيكونأنيمكنولاحديمث،

رواته.من

التحقسجعلبعضفوقبعضهاوالجديدةالقديمةالأحاديثوتراكم

التاسقأنالذهشةإلىيدعويكنلملذلك،الحديثغرائبعلىيتركزللطلب

لاقوهومالأجلهالآخرونارتحلماعلىللحصول-الغرائبهذهاقتنواالذين

ولكنهم،الورعسبيلعلمجانأهذهبضاعتهميقذموالم-مصاعبمنبسببه

فيالأحاديثامتلاكفيالمرموقةمكانتهمبسببللكسبطريقةجعلوها

صحيحة.تبدوصورة

الرضاعدمعنبالفعلتنئماستنكارعلاماتمبكروقتفيوجدناوقد

بنعتادةفهذا.الماللكسبوسيلةالدينيئالتعليتماستعملواالذينالتاسعن

قوسآ.منهمرجلإليهفأهدىالقرآنالضحفةأهلمنناسآيعقمكانالصامت

ولأح!ع"74لا3أ؟ح!تهع،"33ء4:انظرالادبكتبفيالوزنهذاعنالزيدلمعرفة)1(

:قارن)التعريفاتهذهفيبعيرووقرأح!ل!أح!3"حاء8"5!"3.أءكااعكاحة3()1873،.ح!ةآ.93003آ

معناهليى(الاوروبيةالطبعة5و1/5الزاهرةالنجوم:المحاسنابو(بختي)يرقرو،1/4وا،غانى

الأغانىانظر.البعيروزنبمعنىايضأولكنالبعير،حملهعلىيقوىمابقدرأيبعير،حملدائما

.1هـ91/2

الكوفةإلىمتوجها!وكانالرجوععلىالحيناصتحثالفرزدقأنالأغافيمناياولالموضعفي)جاءه

يدعوننيكب!ممنبعيروقرمعياويحك:الحسينفاجابه.عليكوأيديهممعك،الاسانفس)ن:لهوقال

البعير(.)وقربيملقشئعلىفيأعثرفلمالأغانىمنالثانىالموضعوأما.اللهويناشدوتى

هـ04.صالحفاظطبقات:اليوطي)2(
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الله،سبيلفيبهاليرميبهامجتفظأنلهكانإذاليسأتهالنبيئإلم!عبادةفأرسل

فاقبلها")1(.نارمنطوقآبهائالؤقأنسزك"إن:فأجابه

لتعليمهانصرفواالذينالمعقمينلرزقمصدرآالقرآنتعليمأصبحإنوما

)2(.والهباتالعطايالقبولالمؤيدةالأدئةظهرتحتى

شخعتوقد،التجارةمستوىإلىالحدي!ثطلمبتدتىجدآممتكيروقمبومنذ

للحديث.مصدربأنهمالتظاهرفينجحواالذينأولئكجشغالطلبرحلات

الأحاديثنظيرنقدآالذفعفيالمتزايدةالرغبةظهرتالمتزايدالطلبومع

المعروضة.

-اثهرمأبا"رأيتالمشهد:هذاشعبةيصفالثانيالقرلبمطل!وفي

حذثه!فشئنزجلأعطاهلومطروحآ،البتايبثابتمسجدفي-سفيانبنيزيد

)3(.حديثأ!سبعين

زعمقدو،الحديثأصحابمنالشحادهذانجدذلكمنالرغموعلى

النبيئأحاديثروايةعلىقادرآنهوهريرةأبيصحبةفيسنينعشرأنفقأنه

)4(
باسمه.

)1(

)3(

)4(

ضدووقفوا،الزواةتجشغؤزغأالئاس!أكئراستنكرممتكيروقتىوفي

المحقم(.كمبفيباب-الاجارةأبواب،اليوع)كتابالننداود:أبو

التعويذ(،علىلأجراأخذفيجاءماباب،الطب)كابالزمذيانظر.آخرسياقفيغيرهعندوردوقد

علىالأجرباب،التجارة)كتابالنن:ماجهابن،أوسطر1541/الزاهرةالنجوم:المحاسنوأبا

.1(الرقيةفيمايعطىباب،الإجارة)كتابالبخاري(،القرآنتعليم

.ب1هـ6أو5رأ/مكتبةفهرستفياكفرتصاتهاالىالأدلةانظر

عكاضة.ئروتد.بتحقيق205صالمعارف:قتيبةابن

(.الكلبثمنكرايةفيماجاءباب،اليرعوكناب،الجنازةعلىالصلاةففلبابالجائز،)كتابالترمذي

قالألخ...سنينعرهريرةأباصحبت:قالالمهزماباانالترمذيجامعمنالأولالموضعفي!!)جاء

(.شعبةوضعفه،صفيانبنيزيدا!مهالمهزموأبو)الزمذي(:عي!يابو
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شهدتالقديمةالأسفارحتىأجرأ)1(التحديثعلىيأخدونالذينأولئك

مجانآ")2(.عففتك!امجانأ"غقئمالاستنكار:هذاعلى

أمواذيأخدوالكىالحديثيدؤنونالذينأولئكبالغوغاء)3(ويقصد

لأخرين)4(.ا

التيالأشياءمنالصوفبالدارانيسليمانأبيعندالأحاديثوكتابة

للرحلاتنتاجآكانهذاكلوالثراء)5(.لأجلالماديونالناسيستغفها

.جديدةأحاديثعلىللحصولبعضهمبهاقامالتيالطويلة

التيالعجيبةالطرقحولعديدلىأمثلةالإسلافيالأدبتاريخوفي

عبدبنالقاسمأبيققة()ومنها،الجديدةالأحاديثالرحالةجمهايتصيد

الموصلإلم!بغدادمنرحلتهفيدخلالذيهـ(485)تالشيرازيالوارث

فيليلتهأمف!و)عكبراء(بقربالعراقبلادمن)صريفون(تسمىقرية

أنهواعندماو،الضريفينيمحمدأبوالمصفينأتمالتالىاليومفيومسجدها،

:فقال؟الحديثمنشيئآسمعت:سألهوالإماممنالزخالةاقتربصلاخهم

أبوفقالأجزاء.عندهوغيرهاوختابةابنوالكنانيحفصإلم!يحملنيأبيكان

ت)الجعدبنعليكتابحزمةإليهفأخرج.فيهاأنظرحتىأخرجها:القاسم

.551-51وصالبغدادىللخطيبالروايةعلمفيالكفايةكتابفيالأقوالتلكجمعتوقد)1(

أمرنىكاعلمتكالفددا+ا،+:3،4،4ءد!أول.10!،437:اليهودىالأدبفيالبارةهذهوردت)2(

الديني.للتعيمالمختلفةالموضوعاتبينقائمةوالفروقايهوه

(.وياستهأخلاقهمنجملذكر-معاوية)أخبار272/الذهبمروج:المحردي)3(

منعلميةوخيانةتحريفوهذابالغرغاء.الحديثبروايةالمتكبيننحتالذهبمروجفييألبالم،

سئل)وقد:الذهبمروجفيكاوالض.ناعقكلأتباعالعامةهمبذلكالموصوفينلأنتهر.جولد

يلجؤاولمالحلمبنرريتضيئواا.ناعقكلأتباعرعاعهمج:فقال.العامةعن-طالبأد!بنعليأي-

غوغاء(.أنهمعلىتيهمفيالاسواجمع.وثيقركنال

غوغاء(.:)مادةهـ222/الحيوانحياة:الدميري)4(

2/18المعارفعوارف:الهروردي)5(
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إليهفرحلوابغدادأهلإلىكتبثممحمدأبيمعالقاسمأبوفقرأههـ(.2ر5

)1(.بهايحتفظيزاللاالذيالوحيدالرجلمنالجعدبنعليحديثلسماع

لهوإلىالغرائبعنبحثآالعلميةالرحلاتانقلبتوجيزةفترةوبعد

دونأحاديثعكالحصولالطوالالرحلاتتلكمنالوحيدةوالغاية

فيأهميةذايبدولكيو،بأحاديثهيفتخزأنللرحالةيتاحولكيمحتواها،فهم

المعروفة.العباراتاسانيد

جهاقامالتيو،سابقمواطنفيعنهاتحذثناالتيالهجماتوتوضح

!أؤجفيكانخاطىءبشكلالرحلةاستعمالأن،الحديثأهلضدالمعتزلة

الثالث.القرنفيحقيقية

التي،الحماقاتتلكإلمطالانتباهإثارةفيالؤرعون2الفقهايترذدولم

فيأقصاهالشزهذابلغقدو،بعفالجهلةتلقاهاوالماكرونالرواةارتكبها

الخامس.القرن

فقدمواالبلاء،هذاالمطالقرنهذاعلماءمنمعززانمسلمانعالمالقنتهوقد

.الأيامتلكفيالحديثجمعأوساطداخلالوعيمننوعآبذلك

الذيهـ(46و)تالبغداديبالخطيبالمعروفأحمد،بكرأبوأحدهم

بالفعلرأيناوقد،اثطبقةاللامبالاةلهذهوعملتأنظريآحدوضعبضرورةأحق

)الكفايةكتاقيف!نالنظريالمجالفيأفا.المجالهذافيالعملينشاطهعلىمثالآ

)2(.الحديثلتطهيرتحمسهعلىبارزةعلامةيعذ(الروايةعلمأصولمعرفةفي

:فيقولبالتفصيلزمانهفيالحديثعليمظرولتيصفهذاكتابهمقذمةوفي

.3404/البلدانمعجم:ياتوت)1(

الحديث.مصطلحمنمختلفةمائلفيأصحابهاكتبهاقديمةلرصائلذكرالكتابهذاوفي)2(
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علىالمثابرةوالأحاديثكتبفيوشغهازمانناأهلمنطائفةاستفرغت"وقد

في،الماضينالسلفنظرينظرواو،المتقدمينمسلكيسلكواأنغيرمنجمعها،

الحديثمنقنعوابل...والمرضىالمرذولسبيلتمييزوالمرويوالراويحال

إلىسافرواو،الشديدةالمشاقتحقلواقد)1(،أسفارحملةوأغمارفهم..باسمه

الحلومركباستوطؤوا،والكلالالدأبعليهمهانو،البعيدةالبلدان

شعث،الأهوالوالمخاوفوركبوا،الأموالوالأنفسبذلواو،الارتحال

أوقاتهميقطعون،الأبداننواحل،البطونخمص،الألوانشحب،الروؤس

إلأيبتغونولا،سواهشيئآيريدونلاالإسناد،منعلالماطلبآالبلاد،فيبالسير

يحتجونو..أمانتهتجوزلاممنويأخذون،عدالتهتثبتلاعفنيحملون،إياه

يحفألاو...الروايةشرائطمنءب!ثييقومولا،صحيفةقراءةمجسنلابمن

فعله،فيالفاسقعنيكتبونوغيىه،منيستثبتهحتىحذثهالذيشيخهاستم

ذلكيرونو،اعتقادهبفسادالمقطوع،دينهفيالمبتدععنو،مذهبهفيالمذموم

قخرعاليآ،متقدمآالإسنادوثابتآ،السماعكاناذاواجبآ،بروايتهالعملوجائزآ،

لأهلعليهمالطعنطريقوشفلالعلماء،شقضفيالوقيعةمنهمالفعلهذا

والأهواء!)2(.البدع

طالبيواكثر9:فيقولالدراسةفيهؤلاءمنهبئأيضآالخطيمبويصف

وسماعالمشهور،دونالغريبكتمثإرادتهمعليغل!بالزمانهذافيالحديث

")3(.المعروفدونالمنكر

معاصروهوهـ(،505)تالغزاليعندوضوحآكثزالموق!هذاونجد

فرتةالمغترينأصنافومن9:يقولحيثسنآ،منهوأصغرالبغدادفيللخطيب

الرابع.الفصلانظر)1(

ومايليها.3صالكفاية:البفدادىالخطيب)2(

.141صالابقالمصدر)3(
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الكثيرةالرواياتوجمعسماعهفيأعني،الحديثعلمفيأوقاتهماستغرقواأخرى

ويرىالبلاد،فييدوزأنأحدهمقهفة،العاليةالغريبةالأسانيدوطلبمنه،

معليسماالإسنادمنومعيفلانآرأيتولقدفلانعنأرويأناليقوذ:،الشيوخ

فعلمهم،السنةمعافيفهمإلىالعنايةيصرفونلاالأسفاركحملةإنهم.غيري

منكثيرإلىهذاويقود"،يكفيهمذلكأنويظنون،النقلإلأمعهموليسقاصر،

جامعييوتجهونأنهميزعمونالذينأولئكنشاطاتفيالسخيفةالحالات

والحديثالشيخمجلسفييحضرالصبيئ"فترىقائلا(:الغزالي)فيستطرد،الحديث

كبزف!ذا،السماعفيالصبيئاسئميكتمثثم،،يلعبوالصبيئ،يناموالشيخيقرأ،

يضبطولايضغيولاولايسمعتغقلربمايحضرالذىوالبالغمنه،لي!قغتضذى

المهد")1(.فيوالصبيئالمجنونسماعيكتحتأنلجازذلك(كلجاز)ولو

هذاخصيبهوكمنتصؤزأنيمكنناالمعاصرةالأوصافهذهومن

والمتبخحون.المتشدقونفيهيرتعالذيالمجال

الذينالزحالينعنالشيوخهؤلاءسؤاليعناقينف!هأحاهمكق!لياذا

فقد-هـ(632)تدحيةابنخصومأحدفعلكما-الأحاديثلهمأحضروا

؟حيةابنشيوخعنالسنهوريإبراهيمتلقاهالذينف!يمهالجوابعلىيحصل

أبدأ)2(.بهميلتقلمالذينالمزعومين

شكلفيأفاضلعلماءإلمطالموخقةالئقتمأعيننانضتنضعوعندها

)التيالممكنةالحيلنستنتبئأنبالتجربةنستطيعالمجالهذافيانتقادات

الكريمعبدرحلاتعلىالجوزيابنحكمفيهذاوينعكس(.الرواةيمارسها

هذاأنيروىحيث،الأنسابكتابصاحبهـ(!كا)3المروزيالسمعاني

.3793/الدينعلومإحياء:الغزالى)1(

(.المغترينأصنافبيان-والعجبالكبرذم)كتابه

.ألم8ص(الظاهري)المذهب+ء(+ا؟ة2كتابناانظر)2(

-254-



يسمعهلممامنهوسمع،طلبهفيوسافر،الحديثسماعمنمكثرآ"كان:العالم

الجبلبلدإلمطودخل.دفعاتوخراسانالنهر،وراءماماالمطورحل،غيىه

وقد..البلاد.منمنذلكوغير،والشاموالجزيزةوالموصلوالعراقوأصفهان

إ)2(.آلافأربعةعلىعدتهمفزادت)1(مشيختهجمع

هـ(؟ولم)تالجوزيابنإنقائلآ:الكلامهذاساقالذيالمؤرخوششطرد

ببغدادالثميخيأخذإتهالعالمهذاعنيقولوالوضاعنالموضوعاتفيأت!الذي

الأثيرابنويعئقالتهر.وراءمنفلانخذثنىفبقول،عيسىخهرفوقإلىبهويعبر

النهروراءماإلمطسافرالزجلفإنجدأ،بار؟"وهذا:بقولهالجوزيابنكلامعلى

الئلبيس".هذاإلم!حاجةفأقي،شيوخهعامةمنبلادهعاقةفيوسمعحقآ،

إلأأحد)3(عكئئتيلمالجوزيوابن،شافعيأنهالجوزيابنعندذنبهلىاما

واضحمؤلثرفاته،الجوزيابناتهامفينظئهالذيكانومهما)4(الحنابلةمكسري

وشكليأ.ماديآوالكذبالتحايلمنالكثيراعتراهاقدالطلبرحلاتأنعل

)1(

)3(

)4(

آلفرت:انظر:.لاندبرجوضعمندمجأمينمكتةمخطوطاتفهرستانظر()الثبتو)المشخة(حول

مجلةشبرنجر،انظرالثيوخ)معجم(ايضا!بالمثيخةوتعرت1.54/برلينمكتةمخطوطاتفهرست

فيالكتيصاقالمشيخاتهذهحجموعن(51)صأهمجلد)تاس!2(،الألمايخةالمسثرتينجمية

الأشيبليمحمدبنالقاسمئبتذلكعلىثالا!(عباسإحسان)طبعة91لم-691و/الوفياتفوات

.مجلدا24بلغالذىهـ(لم93)ت

3"،4!4*افىول.4،لهطعط.1،38،،ل!7ر!3ول373.0!!.29.".ا.أءشأ.اول!28.0فيوثبوتإجازاتمجموعبقارن

الألمانيةالمستثرقينجمعيةمجلةفيمذكورالمخطوطاتووصف.لايبتزججامحةمخطوطاتأيضا!ب:وتارن

المئحيخات،احاديثقيمةفيللنظرأعمالآخرإلىحينمنتؤلفوكانت.؟97ص8مجلد)تهل!!2(،

.و47/و25ور/البدانمعجم:ياقوت.آخرينأناسلمث!يخةعاضالقاضيكتابةالنحوهذاومن

فئورة،بالبرامجعندهمتعرفالتىالأندليةباثميخاتتتحلقالأهوافي،الحزيزلحبدمقالةأوفالك

1(.و35شةومابعدها.9وأ/المخطوطاتمحهدبمحلة

هـ(.563سنة)أحداثو)و/الكاملالأئير:ابن

.36ص14مجلد)تهل!!2(،الألمانيةالمسئرقينحميةمجلةب:قارن

كاأ3وله)3والئريةالأفريقيةالدارساتمعهدبمجلةمقدسيلجورجمقالةفيبأكملهاالقصةانظر،

منمواضعفيواضحهوكماالجوزىابنعنجيدبكلالأثيىابنيتحدثلم(.1-6أرصأو56

الحنابلة.غيرعلىمتحاملأوحاقدبأنهالجملةآخرفيواضهمه5،23و/8،334/،و823/الكاملكابه
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)41

علمئةمؤسسةالإسلاميالعالمفيأنشئتالهجريالسادسالقرنفي

آنفآ.عنهاتكقمناالتيالطلبلرحلاتدغمالتكونهذهأششتوقدجديدب!،

النظامىالتعليموكان،الحديثبعلومخاضةمدارسىالقرنهذاقبلتوجدولم

.بالارتحالإلأيكونلاالحديثطقمتأنحينفي،ومذاهبهالفقهعكمقصورآ

الديننورالتقييدعلىالسادسالقرنفيللحديثدايىأؤذأنشئتوقد

بتأسيسدمشقفياسفهخلذالذيهـ(56و)تزنكيسعيدبنمحمود

الحافأفيهاللتدرشىغيئ3وقد،الحديثلعلومخممضتالتيالنوريةالمدرسة

)1(.شهرةاسمهمنعليهاليضفي(دمشق)تاريخكتابصاح!بعساكرابن

الأيوبيللقيكبداالنوريةالمدسةتأسيسعلىعقودبضعةمفيىوبعد

سنةفيلذلكفأنشثتمصر،فينفضمهالشيءيفعلأنالدينناصرالكامل

أبووكان،دمشقفيالتيتلكغرارعكالقاهرةفيللحديثهـدارأ622

ولكنفيها.للتدرش!يجلسأستابأؤذللملكالسابقالمعفم؟خيةبنالخطاب

اقفقتالدورهذهإنضاءفيللاستمرارمواتيةتكنلمالتيالسياسيةللظروف

الازدهار.منقصيرةفزةبعدالمدرسة

أحكافهتتسمالذيالمقريزيروايةحسب،الهجريالتاسعالقرنوفي

.مأوردهخبرمنونكتثمفثاللااحآ+ح،3-44ءأ44ءة!ءأ+ع4ح33-حما!4+ول3"أح96.0.+!!"ع)عته)1(

.ا!حا!.61.أةلا)عصرهحتىبالمدرسةعلمواالذينالثوخعددقدالباسطعبدأندرنبرجهارتفيج

ا"(..0.3+.2788هم4.1لأ

-028صهـأو4!نة،أالعدد)ولل(،الآصيريةبالمجلةدثق"اوصفسوفير:هـ.ترجمةانظرأ

سنة،1بدصثق(،الأيوبية)الآئاركابهفيالمدرسةمنالباقيةالأطلالسوفاجيهوصفوقد.هـ22

.ايلهاوما4ومىأو9624!!،13حنأدها4مجلةفيوهرتسفلد.ومابعدها31ص،أو3،
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إلأالأناسئئيشاركلا"صبيئبخيةابنكرسيشغل)1(،التحاملبعض

فيهايذزس!لادهرآ،فيهاواستمربالنطقإلأالبهيمةعنيمتازولا،بالصورة

درولئ!هاأ)2(.تنسىكادتأو،نميمتتحتى

جديدةمدرسةظهرت،الكامليةالمدرسةتأسيسمنسنواتأربعوبعد

الشهرزوريالضلاحابنفيهاالتدرش!قتولى)3(،الأشرفيةهيدمشقفيللحديث

ولم.النووقيأيضآفيهاودزس)4(،الحديثعلومفيالمشهورةالمقدمةصاحب

انصرفالذيالوقتفي)5(الزمنمنطويلةفترةالمدارسهذهمنواحدةتعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

آلفرت:،)قارنالكاميةب!مامالمحروتهـ(746)تمحمدبنالدينكمالوهوالمقريزكطمعامركطأحد

.للبيفاويالأصوللمنهاجثرحهالدينيالأدبتارلخفيمثهوروهو206(.لم27/برلينفهرست

لبروكلمانالعربماالأدبتاريخذيلانظرأهـ224/القاهرةفهرستفيمذكورةالكابهذانحطوطات

،11،رتملم1/42

و.275/الخطط:المقريزي

ول"3احآولءاأح.!ه.!أ!!ول38(.ح.ا،27.04"304-ا

(21611/الظنونك!:خليفةحاجي)انظرالصلاحلابنكتابهنالك(الحديث)علومعنوانتحت

ص)51و،517و8البريطافي،بالمتحفالرقيةالمخطوطاتبفهرستعديدةمحطوطةنمخمنهترجد

انظر(.أروسن.ت.)بارون(الحديث)أصولعوانتحت،021رتمبطرعبورغمانتوبمكتبه72(1

الألمافي،.الأصلمنيلهاوما6كاأأ/وذيلهييها،وما4كاهمنلبروكلمانالحر!الأدبتاريخ

المختصراتعلىنظرةنلقيانيكفيشحيةوبلغالتمهديالكتابهذاانثارمقدارولمرفة

فيه.نظمتالتيالمنظوماتوأيضاعيه،اكتتبتالتيوالملخصات

:الأرقامبعدها.وما26/بربلبنفهرستانظر،.بالتفصيلالمصنفهذاعناكفرتنكلموقد

.1-هـ640160:ايارقامبعدها.وما61صأيضاوانظر.1هـ7،407-40

هـ(لما4)تالباجيالدينلعلاءالكتابلهذاعمرألم-74وو/الوفياتفواتفيالكتيذكروقد

1،2وأرقمالبريطافيالمتحففهرستهـ(.انظر733)تالكيناريالدينلبدرعيهعصروهنالك

القضاةولقاضى278رقم2231/بريلفهرصتهوتما:هـ(.7و؟)تكثربنالدينومختمرلعماد

أوفيالرحمنلعبدنظموفالك.821صالسابقالمصدرانظر.عيههـ(نظم663)تسعادةبنمحمد

كتبوقد.أهرصالسابقالمصدرفستنفلد:انظرهـهـ(.60)تالكردي(الرحيمعبد:بروكلمان

)فهرستاصر.آخرونمؤلفونفيهتابعه.الصلاحابن)صلاحأساهعليهتعليقأمغلطاكطالدينعلاء

1(.5هـورقمالردطافيالمتحف

7اس!،؟ءأمثاكاميكائلعددهاالأخرىالمدارسمنالعديدأيضاهنالك،الحديثدورعنوفضلا

بعنوانلهدراسةفيص!87،له"3
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الرسمية.والمناصبالوظائفبأعباءللنهوضالفقهلدراسةالطلابفيه

الطلبةمنالآلافترضلمهذهالحديثمدارسفإنذلكعنوفضلا

الواحدعلىكانإذ،الطلابفهملاتباعمهيأةتكنولم،للحديثالمتلهفين

لمشيوخهاشهر؟معهذهالحديثودار.الشيوخمنالمئاتيسمعأنمنهم

تعدولمالظهور.عنالشهيرةالمدارستلكتوقفتلذلك.ذلكعنبديلاتكن

)1(.بهاالانتفاعأوإصلاحهاعلىالقدرةالميتالإسلاملروح

)5(

،الإسلامفيالإجازةنظامعنقليلانتكلمأنالمقامهذافيعلينايجب

خصيصةوتغذ،الأدبيةالحياةفي)معروفآ(أسلوبآالإجازةكانتوقد

لهايكنولم،المغاليةصورتهافيوكذلكالعادئةصورتهافيالإسلاميئللمجتمع

.الأخرىالأوساطفينظير

وعلىبجمعها،شبرنجرقامالتيالمعلوماتعلىالعمومفينحيلوقد

)2(.بهاالملحقةالدراسة

التىالوفيرةالمادةخلالمنالإجازةنظامعلىواسعةنظرةإلقاءويمكن

الجزءومنهذا،الإسلاميةالدراساتحقلمنيرلينالملكيةالمكتبةجمعتها

جمحيةبمجلةولرتفلايثر،لألمانيةاالىبزجمتهاتاموقدالا!ا،ولأا!33كلا4أأ،5ح3آه43+40لاح3

فيأوكذلك3/813ء3ء+أ!ا!،+ع+أ!3ءكا=و65ص)مجلد7(،ه)تاوللألمانيةاالمستئرقين

ائراالأتخلفولمتذكر،أيةلهايكنلمالمدارسهذهوأغلبيليها(.وما2لماصالسابقالمصدر

.سوفاجيه:جبحثانظرالحديثدورأوعن.الأنانيةالمعرفةتاريخفيضئيلا

المدرسةلأصلالمخصصالجزءكذلكوانظر،عط5ع"3اح3"حأه5أح43ا+كاا4؟ح5!!+؟أ.100هـ33=

،.الاسلاميةالمعارفبدائرةالمثرر))المسجد((عنبدرسون،جمقالئيوانثارها

ك!.3ء*ع!ا5،!س!،"!س!ولأ!.275.!:قارن(1)

بعدها.وماص51مجلد)ل!ول!2(.الألمانيةالمتثرقينجمعيةمجلة)2(
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والرسائلالدراساتمن)طائفةعنوانتحتالموضوعلهذاآلفرتأفردهالذي

)1(.وضعهالذيالفهرستفي(التعليمية

يتلففونكانواالذينالمسلمينلأولئكبديلآالإجازةأصبحتوقد

لملأنهمأوكافييما،غيزالطويلةالرحلاتتلكأنرأوالأنهمإماالحديثلسماع

التيالبلادفيمباشرةالحديثرواةمنلل!ماعالكفايةفيهبماطويلآيقيموا

إليها.ارتحلوا

ونشرها،الزاويمنالأحاديثعلالحصولمنالبديلهذامكنهموقد

لرواية)2(الشيوخإجازةعلىبذلكوتحضلوا.مباشرةبهالاتصالدونباسمه

يتضقنجزءعلىبالحصولإقا،مشافهةمنهمسمعوهاأنهملوكما،الحديث

إلى()السماعالمشافهةمنالانتقالويتم.فقطبرؤيتهحتىأو،أحاديثهم

لهذاتعريفتقديمعنوعوضآ.بالمناولةتغزلتطريقةخلالمنالإجازة

المناولة:صفاقييتضفنمثالآنعطيئأنحسبناالتحفلضروبمنالضرب

منمجموعةال!ماعوطلابلتلاميذهئحيرقيأنأنسبنمالأاعتاد

أحاديثمنشيوخيعندؤئتهماإهذا:ويقول،حزمةفيالمثدودةالضحف

عنهينقلواأنلهمأبنفقد."عنيبهاوحذثوافامضوا،عنهمورويتها،صحيحة

أنهملوكما)حدئنا(بصيغة،الطريقةبهذهعنهتققوهاالتيالأحاديثتلك

)3(.كلمةكلمةمنهسمعوها

:الأرقامومايليها.41،ص،هـهـأولهوتما،بريلأيضا!فهر!تانظر54،و،5ص.أرقمالمجلد)1(

هـ.ه؟-7و5

الخطيببه)اشئهدالمصطلحلهذاتفير(اللغةفي)المجملكتابصاحبفارسبنالحنلأب)2(

(.فعبارةالراويتدريبشرحهمع)المطوعالتقريبفيوالنووي.ر21صالكفايةفيالبغدادي

يألالعلمطالبوكذلك.وماشييلأرضيالماءنهطبت:بممنىالماء(جواز)منفأجازفياستجزته

.يجيزهأنالمالم

ح،5*.015أ+لأا)أ،!لة"3.".511.0)3(
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أبيعنروقيفقد،الأحاديثتأديةفيالطريقةبهذهعصرهفيمالأينفردولم

ألصجريجلابنكتمتآنهالقضاء،علىيوسفأبوخققهالذيشبرة،أبيبنبكر

عليهيقرأأندون)حدثنا(بصيغةعنههذابهافحذثالجتاد،أحاديثهمنحديب

حتى،الأولىالعهودفيبهامعترفآيكنلمالمناولةصخةأنويبدو)1(.منهاواحدأ

أصلألهاأنأساسعلىجامجيمافيذلكإلىودعالصحتهااحتبئ)2(البخاريإن

الشخمئئالحضورإب،المناولةمنتسامحآاكثروالإجازة)3(.المتقدمةال!نيمافي

.(الإجازةحالة)فيضروريأأمرآليسجملةالنسخوتناولهللمتلقي

العهودفيشائعآيكنلمالمتأخرةالسنينفيبالإجازةالتلاعبواستفحال

مطلوبآ.أمرآشخصيآالمتلقيحضوركانحيثالمتقدمة

الثالثالتانيالقرنينفيهذاحدثكيفتوضحالتاليةوالصورة

وهو(،الأندلس)فقيهبغير!تبقرطبةرجلعاشالأوانذلكفي:للهجرة

الموطأ،شرحصاحمبهـ(2ر8)تالإلبيريالسلميحبيببنالملكعبا

الطريقةوضاحابنذكروقد)3(،القرطبيئمخقدبن)4(بقيئتلاميذهأشهرومن

حبيببنالملكعبد"أتاني:فقالبالحديثجمفقهحبيبابنبهاتققىالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

جادأأحاديثكمناحاديثلياكتب:جريجابنليقال:بكرأبو)قال4هـ94صالمعارف:قتيبةابن

عليه(قرأتهاولاعليقرأهافاإليهودفعتهاحديثألفلهفكتبت

(.المناولةفيمايذكرباب،العلم)كتابالخاري

مجريط.طبعة55لمصالصلة:بثكوالابن

"لقته:وقالالحذاءبنعمرأبوعنهحدثبالبوفي(المحروفالقطانالأسديعليبنمروان+)ترجمة

تدوكان،ثانيةليواجازهالديوانإلىفوجهطيطلةمنخاطتهثمالموطأ،!ثرحفيكتابهوناولنييونة

له،.لقائيبعدفيهزاد

سقناهالذيافالوهذاغيابمافي:تعنى:إاجازفما،ولفظة،حضوريفيليقدم:تفي،"ناولني:فلفظة

هـ.504سنةأيالخاصالقرنمطلعفيحدث

)بالباء(.)بقي(يلفظأنويجبتصجف()وهوبالتاء()تقيالكتببعضفي(الاسم)هذاورد

)بشديدنحلدابنأنهمن511ص()الظاهريةكتايمافيذكرتهتدماكتلتصريبالفرصةهذهانتهز

تئمديد.دونبفتحهاوالصوابوكسرها(اللام
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منهعينقرأما.نعم:فقلت؟ليتجيزهعلمكهذا:ليوقالكتبآ،مملوءةبجزاز؟

")1(.عليهقرأتهولاحرفآ

شخصيآالمتلفيلحضورضرورةهنالكتكنلمالرابعالقرنوفي

:يقولأنالهرويذزلأبيكانمادمالا،السابقفيهوكماالإجازةعلىللحصول

إ)2(.الرحلةلبطلتالإجازةضختلو9

هـ(3و2)تالغمريبكربنوليدوهوذرأبيشيوخأحاكتبوقد

لنشرطريقةبوصفهاايإجازةصخةإثباتفيرسالةصقسطهعلماءمن

)3(.لأحاديثا

صورةفيالمتمثلالطلبمحلتحلالإجازةأخذتالمرحلةهذهوفي

الخامسالقرنوفيتقربيآ.كاملوبشكلالأشياخإلىالطويلةالرحلات

)4(.للسماعمساويأفعلآبالإجازةالغملعذالهجري

بالتأكيدمتهؤرايكنلمرجلوهو،ذكرهسبقالذيالبغداديوالخطيب

ف!قماواقعآبوصفهاالإجازةقبولفيالئساهلبذكرجدير،الأحاديثجمعفي

منعنهمالغيبللأطفاليجيزونشيوخناكافةرأيناهذا"وعلى:يقولحيثبه

يكنلملمنأجازوانرهمولم،تمييزهموحال،أسنانهممبلغعنيسألواأنغير

1.244/البدانمعجم:ياقوت))(

102.صالصلة:بئكوالابن)2(

.عباسإحسانبتحقيقهـ203/الطيبنفح:المقري)3(

64و-246صالحفاظطبقاتانظر5(32)تأصفهانعدث()الغازيبذلكقالواوممن)4(

فلانأخبرنا:بقولهمإجازةالخبرتلقواقدبأنهميصرحونورواتهمالمحدثينمنالجةالضمائروأصحاب

،141/لمالأكافماانظر-التاريخيةالأخبارفيحتىبصرامةذلكيتغالأصفهاف!الفرجأبووهذا.إجازة

.أأو18،1

بنعمربنأحمدالنصرأبوالإمامالحافظوهولابالفاء.بالغين()الغازىالحفاظطقاتفي)جاء،

3(.32سنةوماتسواءوالإجازةالسماعيرىوكانهـ.448سنةبأصبهانولد.اللهعبدبنمحمد
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هذهتغريوقد")1(القياسلمقتضئتضخفاعلفعلهولو،الحالفيمولودآ

مشاهيروأغلب.الإجازاتتزايدمنللحدقويةحجةالبعقفيراهاالكلمات

.مجازونأومجيزونإماهمالحينذلكمنذالإسلامفيالرجال

بكرأباهـ()2(544)تعياضالقاضياستجازالأسلوبوبهذا

وكتب.فأجازه()3(،الملوك)صاجكتابصاحبهـ(025)تالطرطوشي

فييعيشالذيالزمخ!ثرقيإلم!رسائلبضمعالإسكندريةمنال!قفيطاهرأبو

السابع()القرنخلكانابنوالدكتبكماجميعها)4(.بكتبهيجيزهأنيسألهمكة

)5(.ابنهيجيزلكيبخراسانالطوسيالمؤيدإلم!

)حذثنا(،بصيغةيروونأجيزواممنقومآنجدالإجازةنظامتقدمومع

إلمطبسهولةأذىالإجازاتعلىبالحصولوالاهتمام)6(للواقعةمحذدذكردون

للمعرفةالمادفيوالاستغلال.الماللكسبالرخصةهذهاستغلالفيالتفكير

لمالمجيزينأنعلىدليلالمسألةهذهشيوغولكن،نظريةناحيةمنممنوعالدينية

مافي.مقابلنظيرمنهمالمطلوبةالدينيةالمعرفةتقديمعنيمتنعوا

المسألةهذههـ(675)تالجزريلموهوبعيرضتالسابعالقرنوفي

نأنرىأنالسابقةالأمثلةبعضخلالمنونستطيع)7(.فتاويهفيعنهافأجاب

روايةأجلمنأيضاولكنفقط،الحديثأجلمنيكنلمومنحهاالإجازة

.؟26صالكفاية:البغداديالخطيب)1(

ألفرت:انظر،.المجازأوالمجيزحضورعدممعلإجازةابجوازالقانلينمنأنهبالملاحظةالجديرومن)2(

.6.صأهر6رتم2المجلد،برلينفهرست

.هـ28/الطيبنفح:المقرى)3(

.5071/الأعيانوفيات:خلكانابن)4(

.5543/الابقالمصدر)5(

دحية.بنالخطابأبماترجمة-4و8صالحفاظطبقات:السيوطي)6(

(.الإجازةفيحدثناويتعمل:الحفاظطبقات!ه)وفي

1/913الإتقان:اليوطي)7(
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))(.دنيويةأمدينيةكونهاعنالنظربصرف،المصئفات

لروايةتشزطالتينف!هاهي،الكتبنشرفيتتخكمالتيوالشروط

فهوبمؤلفهيتصلبإسنادلصاحبهمفكآالكتابيكنلمهـاذا،الحديث

)2()-?--5 مولمه.صورةفييتلقاهأويسمعهاندونصاحتهوجداي،)وجاده

علىذلكونرى،الحديثأسانيذتشبهأسانيذللكتبفإنلذلك

المخطوطاتأحسنوفيموضوعاتها.اختلافعكالقيمةالعربيةالمخطوطات

بإسنابالكتابنقلواالذينوالزواةالشيوخبأسماءسماعاتتوجدالقديمة

للتمتعسانحةفرصةأيضأهذهوكانت.لهماللثآخرإلىمؤلفهمنمئصل

منقذبىأكبرعلىالحصولىأصبحالرمنمنقليلةفتر؟انقضاءوبعد.بالإجازة

مثقص،مسليملكلالوجاهةمنجزءأالمؤلفينأنواعمختلفمنالإجازات

عليهاتحضلوالغيرهمكتببروايةأمكتبهمبروايةإجازاتتلكأكانتسواء

المجاشرة.غيرأوالمباشرةلإجازةبا

إجازةوهي.المنظومةالإجازةظهرت)3(،للإجازةالأولم!البواكيرومنذ

)4(.المجيزكتستليروقيمالشخصيوتمتحشعرآتئطم

درنبورغطبعةوفي.41صالغواصدزةلكابتوربكهمقدمةفيالإجازاتهذهعلىأمثلةهنالك)1(

وأ5.(4ءأ،قأ؟،0،3،3!."،3فيلاندربرجتصويب)انظر1هـ6صمنقذبنلأسامةالاتجارلكناب

إجازةوهي.و5صالرابعالجزء،لايدنمكبةمخطوطاتبفهرست(الم81و5رقمالمخطوطة

صلم.بصحيح

.33""+حح03لمول3!.)658.".35:نرقا(2)

سنةإلىيعودبظميستهدالبغدادىالخطيبفهذا.الرابعالقرنفيبالفعلشائحةالمنظوماتوهذه)ر(

هور05صالكفايةمنالمطبوعةالن!خةفيفالموجود،صحيحغيرهذاأنأيبدو.الكفايةانظر.و25

(.منظومةلإجازةوليستنثريةلإجازةيعودالمذكورالتاريخأن

غيرالعامةللأجازةالمثيرةوالحينة،المقريذكرها،لما5هـ62،/أالطيبنفحفيذلكعلأمثلةثمة)4(

يخكولب:تارن.262رقملايبزغجامعةمكتبةغطوطةآخرفيوردتالتيتلكنظماوانمظرمةالمحتة
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الاهتمامبلغهالذيالمدىصىان،الحديثةالعصورإلم!الإجاز"امتذتوقد

الخبرمن،المئالسبيلعك،يتضحالعريضةالإسلاميةالدوائرفيبالإجازة

عامفىب!مارتهمرالذيالعئاشيالزخالةمنطلبؤزجلةأميرإنيقولالذي

)1(.يجيزههـأنأهلم3

الموجودةالكتببجميعصيدامفتيئالنابلسيالغنىعباالرحالةيجرولم

الوقمتىوفيتغا.تؤلفلمالتيبالكتبأيضآأجازهولكن،وحسببالفعل

اليقظةفيتمنحالتيالإجازةمنلاالمرءموقيحولقائما!الجدلىكاننف!يط

)2(.المنامفيتمنحالتيالإجازةمنولكن

نأفعليه،الحديثالعصرإلم!الإجازةنظاتميتتتعأنالقارئشاءولو

بها.واجيزالباجمعوي،معاصرناعنهابحثالتيبالمصنفاتثبتإلىيرجغ

كتابا33(.لهاافردوتد

خزانةفيالعاديةللأجازاتمنظومةامثلةوهناكاهءأل!دا!-ا3لاع،.اك!!سا..،0.013930.4!893بوصى

مرسنج.بتحقيقلموصللسيوطيالمف!رينطقاتوفي1،/1الأدب

الفرنة.!!!!د!كا!!!!ترجمة.54صالياثيرحلةانظر)1(

6،.رقم666-664ص16رقممجلد)ك!للا!2(.الألمانيةالم!رقينجمعيةمجلةانظر)2(

ح8حأالا80!!قح!أ4لاح4حطأ-ع3!ءولساحأ،6لأ05).!ذ11،)،21و8ةهرلقاا(3)

محأ؟4ءول،3881.هول4!و.(

-ك!2-



اهـلميئأفيإلمظئك

الحديثتد!لق

)11

نأوقبل.روايةبوصفهالحديثمعجوقيريوبشكلالآنحتىتغاقفتا

بعقرسنضعالتأليفموضوعاتمنموضوعآبوصفهبدراستهنقوتم

)1(.عمومآالحديثكتابةعنالملاحظات

والشريعة)2(الشفهيةالشريعةأي-اليهودقيالدينيئبالتراثوقياسأ

الاعتقادظل،الشفهيةالشريعةكتابةتحريمعنفيهتسودالتيوالفكر؟-المكتوبة

وأن،المبكرةالأجيالفيبالتدوينوحدهخفقالقرآنانطويلولأمدسائدآ

تدوينه.فيأصحابهيفكزأندونشفهتيماصوررفيجانبهإلمطوجذالحديث

اتضحقدالمخطئةالمفاهيممنعددفيتسببالذيالفاسدالقياسوهذا

كلئآ.عنهالذفاعيمكنلاللحديثتمحيصيةدراسةخلالمنأنه

(العربعندالحديث)روايةعنمقالهفيشبرنجرجمع8561سنةوفي

المثافهة.الحديثفيالأصلأنخرافةهدمفيساهمتالنصوصمنمجموعة

تأ1420أ؟ص!03+8!هعم7+ه4!أاع،3الاول!4ح43،؟أ؟4أ++،2.131يلاهتا"*ط1(1)709:بايضارنتاأ(1)

+086)"0.

عح،55"هـا.ل!طه!أ"حع9ء"لىأ3أولمحأ4،للا-3عول،ل!س!133ص!أ4+حلالول!0.114،)32،:نظرااهذلحو)2(

لا"!.+ح!ن!اا.هأع5"ع،كحاول"ع!ع"83!للاح،"ءأ5ء4الا؟!؟+هأولء"ء3لا+ا!+كه813ء3،ل!اولع3ء"3،

،،3"،لىلأع3ذ40"ء5ءل!.لا.أط"،11(1)876
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بينمننظريأعنهومدافعينأنصارأالمخطئالمفهوملهذافإنذلكومع

لديهم.المعروفةللحقائقخلافأدينيةمصلحةذلكفيولهم،أنفسهمالمسلمين

محاولتهافيكبيربشكلالقديمةالزأيمدارسقساهمتالمفهومهذاولترسيخ

يمكن.مابقدرالمكتوبةالشريعةشأنمنبالتقليل،الفقهتطؤرتعوقأن

)1(نظرهموجهةلدعمعديدةقصصأيضآاخترعتالدائرةهذهوفي

حيث،الموتفراشعلوهوالنبيعندوقعالذيالمشهدذلكأشهرهاومن

)2(.الكفايةفيهب!اواضحآتصؤزهمكان

.الأوقاتكلفييقتلولم،العموموجهعلىرواجألهيجدلمالزأيوهذا

النبيئأنتوضحأخبارأمبكرةفترةمنذالمسلمونيرولمأخرىجهيماومن

.القرآنغيرالأقواليبعق!دؤنقدنف!ه

ذلك،فيالسابقةأصحاتهميكونواأنحاولوامحمدأصحاتأنويزؤى

عمربناللهعبدإلأمنياللهرسولعنحديثآاكثزأحاكان"ما:هريرةأبوفقال

إ)4(.اكتبولا)3(يكتبكانفإنه

العهودفيحتىيرفضوالمالحديثأصحاتأنعلىتبرهنالرواياتوهذه

فياستطعناالواقعوفي.ؤتت3قدالنبيأقواذبأنالقائلالافتراضالمتقدمة

إلىترجعحديئيةصحفوجودعكالدالةالأمثلةمنعدددراسةالأؤلالفصل

بنعمرأنفيهجاءضرعيةأحكامتدهـلنيتكرخبر(الحمةفيجاءماباب؟الفرائض)كتابالموطأفي)1(

أقرك.اللهرضبكلو:يقولوهومحاهالأحكاممنضيءفيهكنابلهكانالخطاب

(.عليهتعليقنافراجع.تحريففانقله)وفي،

ا)ه!.،+!"+أ.590)2(

بحثرين.وملم،بئمانيةالبخاريوانفرد.المحيحينفيمنهاعرسبعة:حديثبعمائةعهيروى)3(

الكية.الناجةمنفقطحديثآوأربعينخمسةماحدإلىحديثهمنصحمامجموعيخكون

(.الكلامهذاعلىتعلقينا)انظر+

العلمة.الكتبدار.المنيرلةالطبعة1282/واللغاتالأسماءتهذيب:النووي)4(
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يمكنلاحيث-الرواياتلهذهالتاريخيةالقيمةكانتوإلآ.الصحابةبعض

فيحتىللرذقابليماغيزعذتالأحاديثكتابةأنافترإضيجب-منهاالتاكد

.القرنذلكنهايةقبيلبهم!فماأمرآهذاوجدناحيث،الأولالقرن

يغذمنسوخيماصح!صووةفيالحديثعكالحصوذأنآنفآرأيناوقد

.الزهريزمنفيطبيعيأأمرآ

وهو،التاريخيةصحتهندعيأندونخبرآنسوقأنيمكنالمقامهذاوفي

ذلكفي)1(المختلفةالمعرفةبفروعاهتماماتهبتعدداشتهرالذيالزهريأن

عنأعرضبها(اهتمامهالفرطوآنه،الكتبمنبأكداسنفسهأحاطالعصر،

عليأشدالكتبلهذه"والله:لهقالتزوجهأنروقيحتى،وعائلتهأصدقائه

ضرائر")2(.ثلاثمن

بمعناهاالكت!تبالتأكيديعنيلاالمبكرةالأزمنةفيالكتبعننسمعهوما

مسلمسمعهاقدكان،الأحاديثمنأجزاءورب!االئ!خ،تعنيولكنهاالأدبط،

ومنأكثر،ضبطعكالحصولأجلمنبتدوينهاوقامنحتلفة،أوقاتفيؤخ

)3(.الخاصاستعمالهأجل

إليهاوينظرغزعها،أوسماجمهادونكتابةصحيفيماأيأحاديثوتئقل

)4(.صحيحبشكلمادب!مروتةأنهاعلى

هـ(أ74)تلهيعةبناللهعبدجمعهاالتيالكتبتلكالنحوهذاومن

إليهاحتيجفلماضيء.كليكتالزهريوكان،سنةالأنكتبلا"كناالزناد:أبماابنتولذلكإلىولثر)1(

.هارونالسلامعبدطبعة2و20/والتبيينالبيان:الجاحظ،الاصأوعىأنهعرفت

.2251/الئرأخبارفيالمخصرالفداء:أبو)2(

،4،،ولهأ6ة"هكا..ءع،)1)أ**7عع)محمد(كتابهفيشبرنجرأوردهباذلكقارن)ر(

.المعارف.دارالرابعةالطبعة.عكاضةثروتتحميئ48وصالمعارف:قيبةابن)4(

أحذث:ويقوليأخذهاالصحيفةفيالناساختلفت)نما:المذكورالموضعفيجريجابنترجمةفي)جاء!ه

واحد(.والاعدهوفرأهاإدافأمايقرأها،وافيهابهـا
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اللهعبدرواياقيلأنلاحزاقها،كثيرأالمسلمونالرواةيأسفوالتيبمصر،

)1(.المكتوبةأصوفالفقدانحجةتغذلمبهالفاجعةهذهوقوعبعد

يقرأالمتقفيفكانمكتوبيما،صح!منتلاميذهأنسبنمالأوغقتم

له)2(.ويشرحهقرأمالهيضخحومالأالتص!،

صحيحهو9:لقولهمقةمزاب"بعدهإاكتب:عبارةأصبحتوبالتدريج

إ)3(.يةالزوا

)21

لهكانالأحاديثتدوينأنإنكاريمكنلاأنهعلىمتفقونالجميغإن

نشأتولكئها،البدايةمنذموجودةتكنلمللكتابةالكراهيةوهذه.خصوم

الأسلميحرملةبنالرحمنعبدفهذابعد.فيماظهرالذيالتحاملبسبب

لتدوينالمسيببنسعيدشيخهإذنعلىيحصلأنعليهكانهـ(245)ت

حفظهاعلىتقوىلاالتيذاكرتهضعفبسببمنه،سمعهاالتيالأحاديث

ذلكفي)6(والكتاتالؤزقاجتنبواالذينالمحاثين)5(أنغير)4(كلمةكلمة

)1(

)2(

)5(

)6(

.1/284الأساءتهذب:النروي

خبرأيحيىعننقلم!لماأنوفيهخبثها(تنئالمدينة)باب792()و/ملمصحيحفيمئاليوجد

فيجاءما)باب406/الموطافيمالككتبمانفسهءوالي()العرضالجهريةةبالقراهمالكعنتلقاه

بنمحمدعنمالكعلىترات:تاليحصبنيحصأحدثنا:مسلم)في8عها(.والخروجالمدينةصكش

النييفاتىبالمديخةوغكأعرالمافاصاب!اللهرسولبايعأعرابيأأنعداللهبنجابرعنالمكندر،

.!..خها.تنئكالكيرالمدينة)نما!:اللهرسولفقال...ببعتيأقلنيمحمدبا:فقال

جامعه.فيالزمذيذكرهأن!بنلمالكقولوهو

1.242/صالموطاشرخ:الزرقافي

الصحف6عنإسنادهيكون"ولا:بقرلهرثاثهفيالأحمرخل!نواسابويتدحاللغوىالمجالهذاوفي

.(6:1)6413صالأحمر،خلف،آلفرت

راهويهبن)سحاق:ومئل2451/الأسماءتهذيب:الوويانظرهـ(21و)تالجراحبنوكغ:مثل

وبة.مكة،الأولىالطبةعمر،محمدعليتحميئ861صالحفاظطبقاتانظرهـ(.23))ت
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الحديثكانإذافيما،النظرفيوالئزاعالقاعدةمن4استثناهموبعدهالزمان

العملي،الجانبفيتأثيرلهيكنلمالذي،بالكتابةأمفقطبالحفظنقلهيمكن

دونبلغتالتينقديآالمقخقمةالحديثكتبتوافربعدحتىبالفعلاستمز

للتعلييمأنصارهنالكذلكمنالزغيموعلى.الشزجمتةالئصوصيىمرتبةمشفة

الحديث.وحف!الشقهي

يستعملونالأزهرلجامعوالمجاورونالشيوخظلنفسهوبالأسلوب

بولاقمطبعةقيامبعدحتى،والمحاضراتالدرسفيالصفراءمخطوطاتهم

الدراساتفيمهقةكتببطباعةالإسلاميةالبلادفيأخرىومطابعالحكومية

لإسلامية.ا

بالطريقةالأحاديثتعليمعنيتوقفوالمأناسىهنالككانولذلك

لإحساسهمذلككانوربما.المطبوعةالحديثكتبشيوعبعدحتىالقديمة

نظروالأنهمأو،المتصلبال!ندالرواةمنمشافهةالأحاديثتلقيإلىبالحاجة

الدينية.الرياضةمننوعأنهعلىهذاإلمط

فيعنهتكلمناالذيالحديثطلبخلالمنالمباشربالاتصالوالاهتمام

عباراتتوضحهالآخروالجانب.الحقيقةمنواحدآجانبآكانسابقفصل

زالماضخمامستودعآفيهانجدحيثالقرونجمغمنورواياتوقصاثذ

.الورقعللتدوينهاخلافآبالحفظالمعرفةتلقيعلقائما

ذلكنبينولكي،متناقضةالآراءمنمجموعتانهناكالموضوعهذاوفي

.النزاعهذامنمبكرةزمنيةحقبإلمطالرجوعمنلنالابد

فيروي،نبويةأحاديثصورةفيسيقتوقد،الخاصةآراؤهماوللفريقين

شيئآكتبومن،القرآنسوىشيئأعنيتكتبوا"لا:الئبيقولالفريقينأحد

سألأنهعمرابنعنحديثآالثانيالفريقمنجريجابنيرويبينما"،فليمحه
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معنىعنسئلوعندماذلك،عكالنبيفوافقه؟)1("العلمأقتد)هل:النبي

الكتابة.بأنهاأجاب،تقييده

يكتبهل:النبيئسألشعيببنعمروجذأنسلمةبنخما؟حذثوقد

نعم،:قال؟والرضاالغضبفي:لهفقال.نعم:النبيئفأجابه.منهسمعهماكل

)2(.الحقإلأوالرضاالغضبفيأقوللافإني

النبيمنيسمعجلسالأنصارمنرجلآإنهريرةأبوويقول

"استعن:النبيلهفقال،إليهذلكفشكىحفظها،عليقدرفلم،الأحاديث

منالفريقينكلاحاول)4(الأحاديثهذهوباختراع!)3(.بيمينكذلكعلى

عنمنهمأكبيكش!أندونمذهبه)5(صخيماعكالحجضىيقذتمأنالمتنافسين

دوافعه.

فيالمبثوثةالنبيأقوالمنمخاوفهمعنللكتابةالمعارضونعئروقد

الأفضلمنيكونقدأنهاعتقدواولذلك.الاحترامتستحقلاقدصحف

نف!هالخطزبلغقدالإسلامأنالملاحظومن.الصحفهذهجمععنالكص

ربهمكلامعنأتباعهاأعرضالتيالسابقةالدياناتفيهوقعتالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عندأيضآمذكورهذا!النبيوقول.2ولمصوالحدائقالعيون:راجع(العلم)قيدواتبيرحول

وو2/الميدافيعندالموئدينأمثالمنوهوابالكتابةالعلم"تيدوا:بالمثلوقارن.61و4/الم!حودي

البابماطبعةوآخرينالبجاويتحقيئ03و2/المزهر،حديثأنهاعلىاليوطييذكرهانفسهاوالبارة

عمر(.ابنوليىعمروابنهو)السائل+.الحلبي

الأزهرية.الكلياتمكتبةأو66النجار،زهريمحمدتحقيقهـ62صالحديثمختلف:قيةابن

اليبالظاهرةيربطوهذا2227/اليحقوبانظر.عليبنللحنبقولالتدوينعلىالئميعةوشثهد

.الأولالفصلفينائناها

(.فيهالرخصةفيجاءماباب،العلم)كتابالزمذي

(.العلمكتابةباب،العلم)كتابداودأبو

راجعالكتابةمنعأحاديثسننهفييذكرولم،مكتربةصحفعنستهفيينقلنفطداود)وأبو!ه

(.الموضعهذاعلىتعليقنا
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أحبارهم.بكتبوانشغلوا

متأخر)1(.زمنفيالقرآنعكنف!يمهابالطريقةفضلقدالحديثولعل

فيأيضآ،أخرىبطرقيبعضأبعضهمقاتلالرأيينهذينأتباعولكن

جزا.وهلم،ساخرةوقصائد،مستقلةعبارات

"كل:قبيلمنعمومآومعروفةمميزةعباراتهنالكالجوانبأحدوفي

قز".كيمتومامر،حفأ"ماأو:")2(ضاعالقرطاسفيليسعليم

نفسها)3(.للفكرةترؤجالتيالوعظقصائدالقبيلذلكومن

سمعة،الحديثأصحابأحسنإلمطللكتابةالمؤيدةالعباراتوتعود

بنأحمدالإمامأنويروىالدفتز")4(.المحذث!يغتم:قولهللشعبيئفينسب

)1(

)2(

)ر(

)4(

ثمالحدبث(كتابةبرلم)من:بفوانفصلألهاأفردوقد.الدارميسننمفدمةفيمذكورةالحججوهذه

سورةفيجاءماالقرآنيةالحججبينومن(العلمكتابةفيرخص)من:بفوانالمضادللرأيبفصلألحقه

)ضبرنجر(.دراسةفيالحديثمنكئيرةأدلةسيقتوقد،(جمت!صدتقجمنذجمفئقاأ:52الآيةطه/

.(ه+"4س!ه+أ"ول+44هعحكاه33ء،ح.،!"3!،7**".30300-ر92

كماأقدمممادرمنمأخوذةالبغداديالخطيببعدمجاميعهفيبهااشثهدالتيأعلاهالمذكورةوالنصوص

اعتمدناالذي()الكفايةكابهفيالبغداديالخطبكتبهاالتيالفمولعنوفضلأ.الراجعمنواضحهو

رفم24/لالفرتبرلينفهرستانظر(.العلم)تمدبفواننفطالموضرعفيرسالةألفففدفاع!

المتعلقةالمعلوماتمنغيةمجموعةتحتويوهي،491وسنةبدمثقالعثىيوسفثرهاأقام51و5

،.الرسالةهوائ!فيالمحققساقهاالتيالإضايخةبالنصوصأيضأذلكوقارن.بالموضوع

.641،صلايبزجفهرستئر:فلا

51رقممجلد)تال!!2(،الألمانيةالمثرقينجمعيةبمجلةلهمقالفيشبرنجرأوردهماالقيلهذاومن

.4صطر6ص

حولالمسئرقيندراسةكتابهفيبدويترجمها،العربعدوالرواةالروايةضبرنجر:مقال)عنران!ه

(.الجاهليالثمعرصحة

الثاعر:قول)يريد8

الواثقةبالقيودصيودكقيدقيدوالكتابةصيدالعلم

طالقة(الحليلةمئلوتزكهاغنرالةتصدأنالحماقةفمن

طول--4"+4اأكاأو4،3*،عأسع.4ا،7أح05،+ه51لا!ط
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شيء")1(.أحفظ!الكتاب:وقال"كتابمنالأتحدثلا":قالحنبل

معرفةبهاقصدالتيالمعبرةللقصصتفضيلالدوائرهذهفيويوجد

عندماوالتبديلللزيادةعرضةهيوكمللخطأ،النصسلامةتعزضمقدار

ماحدإلىمتقنةغيرمقارنةوفي.الشفهيةبالزوايةتنقلأوالذاكرةفيئودع

ومرة،دخلتمماأعظتممنهاخرجتثمحمامةالتقمتهالؤلؤةعنتكقموا

دخلت.كمامنهاخرجتثمالتقمتهاأخرى

فيهيزيدئممنطقهفيجؤدهالحديثيسمعالراويهيالأولم!()فالحالة

)2(.قتادةمثل،فيهيزيدفلاالحديثيحفظالراويهي)والثانية(،مواعظهمن

الفريقعنديناظرهامالهاالأحاديثتدوينعنتدافعالتيوالعبارات

الكتابة.وششهجنالشفهيةبالروايةينصحالذيالآخر

لأولئكالأولالنصيرهو-حينقبلعنهتحدثناالذي-الشعبيئأنويبدو

المضادالفريقكلامفيوردتعبارةبسببالتدوينجانبإلىيقفونالذين

!رص
الإذنوسألهالملكعبدالخليفةمنحديثاالشعبيسمعفقد.بهالصقت

شيئآأ)3(.أخدآبميمبلامعشرإنحن:الخليفةفقال،بكتابته

وهو)4(البصريعليأبوامتدحالهجريالثالثالقرنمنتصفنحووفي

بقوله:الحفأومسلمللبخاريمعاصر

أو55/بروكلمانانظر(وغيرهموالابعينوالصحابة!النبيكلم)أحاسنالثحابركتاب)يعني+

العرببة.الزجمة

أحمد(.الأمام)ترجمة1/111واللغاتالأسماءتهذيب:النووي)1(

(.الدوسيدعامةبنقتادة)ترجمة273/الابقالمصدر)2(

هـ.أ003استانبولوأصالحكماءأسرار:المستعصميياقوت)3(

جزئين.فيالحيدعدالدينعيطجة4ر24/الذهبمروج:الم!حودي)4(

البصير(.عليأبو:)الصوابه
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الكتبفييخلدماإلأالعلممنمالهاالعلمطلابةاغتدتماإذا

قلبيودفترهاسمعيفمحبرتيعليهموجذبتشميرغدوت

)1(:دوستبنالرحمنعبدسعدأبويقولالهجريالرابعالقرنوفي

تقزقهاآفاقيللكتبفإنكتبفيالجمعدونبالحفظعليك

يسيرقهاواللققيخيرقهاوالفارتحيرقهاوالتاريغيرفهاالماكل

الشهيردمشقمؤرخهـ(5لما)تعساكربنالقاسمأبوينصحوبالمثل

:فيقول،الحديثبحفظ)2(السادسالقرنفي

ملاليبلاالرجالعنوخذهعليهحرصبىذاصاحيافكن

العقمالي)3(بالذاءالتصحيفمنقتزمىصح!منتأخذهولا

علأمثلةالعصورجميعفيالإسلام4علمالنايسوقنفسهاوبالطريقة

خرافة.كأنهالناتبدوالحفظ

هـ(355)تالتميميعمربنمحمدبنبكرأبوالموصلقاضيفهذا

العظيمةالقيمةارتبطتوقد)4(حديثألفمائتينحوبحفظهمعروف

فيحتىاليقظةوبالملاحظة،النصوصحفظفيالدقيقةبالأمانة(اللحفظ

والفاء،الواو:العطفحرفيبينالتمييزالقبيلهذاومن،الدقةالمتناهيةالأمور

الآخر)5(.يسمعحيثأحدهمايوضعفلا

.عباسإحسانتحقيق2و)2/الوفياتفوات:المكي4،و43/الدهريتيمة:الئعالبي)1(

عاس.إحسانلخقيئو51؟/الأعيانوفيات:خلكانابن)2(

ابنترجمةفي445صالحفاظطبقاتفيالسيوطيساقهاالتيتلكمثللرواياتفااتحرضلن)3(

الحافظ.:لييكتحتىأناومن:وقالعليهوضربفغضبالحافظلقباسمهأمامكيتالذيخيرون

.ر،7صالابقالمصدر)4(

.2،لمصالسابقالمصدر)5(

(.ملاعببنأحمد)ترجمةه
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،الأولالزمانفياهتماممحلتكنلمالروايةفيالدقيقةالأمورهذهولكن

علىغريبةوكانت،الحديثعلمتطورإتانالمهارةمننوعأنهاعلىنشأتوقد

،بالثورييستشهدونبالمعنىاهتمامهمكانحيثالأولىالقرونفيالعلماء

كذلك،تأخذهفلا،سمعتكماأرويإنيأقول"عندما:قالأنهيعتقدالذي

".بالمعنىالروايةهي!مانما

أمرآباللفظالروايةتكونأنالمستحيلمنجعلوتراكمهالحديثونمو

ملزمأ.

فيماالتسامحمنمعلومآقذرآالرابعالقرنفيالحفاظمعظمأظهروقد

المعنى.صياغةب!عادةمقتنعينوكانواوحرفيتهالنصبدقةيتعقق

وهي-اللفظدونبشروطهبالمعنىروقيإذاالحديثصحةومسألة

مشكلةمتزايدبشكلأصبحت-الهجريالثالثالقرنفيظهرتمسألة

الحديث.علمفيحقيقية

ظفت(مسلمالإمامفيهعاشالذيالقرن)وهو)1(الثالثالقرنوفي

ذلكبعديعترضولم)2(،بعينهاحالاتفيإلأتنتشرولممحدودةبالمعنىالرواية

عليها.

نأهـ(ر!ر)تالسمرقنديالليثأبورأىالهجريالرابعالقرنوفي

إلىذلكفيمحتكماالحزللرأيينتضرالمطافنهايةفيولكنه،خلافيةالمسألةهذه

قبول)فيالمتساهلةالنظروجهةتبدوحيثالأولم!)ر(القرونفيموجودآكانما

بالأحاديثالنحاةمجتبئلمولذلك)4(.الحقيقةفيالسائدةهي(بالمعنىالرواية

الجامع.بآخر7لم5/4الزمذيعللب:قارن)()

بالمض(.الحدبثرواية:)فضلمململصجحالوويشرحمقدمة2وصملمصجحمقدمة)2(

هـ(.031والقاهرة،هاضمة)طجة27صالعارفينبان:قديالمراليثأبو)3(

آباد.جدرطبة671صللخطبالكفايةكابفيموجودةالمخلفةوالآراء)4(
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الشخصتئبالتأثرمرهونةألفاظهالأنمعارضآ،موقفآمنهاووقفوا،المروية

النادرمنوأصبح))(.الشكوكهذهيتقبللمالذيمالكابنباستثناء،للرواة

الأصفهانيالخيرأبيأوهـ(838)تالبغداديبكيرابنأمثالمنالحفاظوجود

بحفظهماأيضآولكن،فحسبللمتونبحفظهمالاعيرقااللذينهـ(568)ت

عاتبنعمرأباهـ(أ140)تالمقريغذالعاشرالقرنوفيللأسانيد)2(

تدوينطريقةلبيانمميخةالحاجةوكانت)3(الحفاظأواخرمنالشاطبي

دينية.بروحتتسملهاكتابيةقواعدولترسيخدينيآ،عملأبوصفهاالأحاديث

وضعحولمفضليماإرشاداتعلىتحتويالتي-القواعدهذهومن

نكتفي-مهمةمكانةلهاللكتابةمساعداتأخرىوأدوات،مميزةعلامات

المسلمين.عندالتفكيرفيالذينيةالنزعةيوضحمابذكر

على()اللهولفظة)عبد(لفظةتكونأنيجبفلانبناللهعبداسمكتابةفعند

السطرأولفي(فلان)بن()اللهوالسطرنهايةفي)عبد(تكتبفلاواحد،سطر

اللهصلىالله)رسولعبارةيمتمتأنيجبالقبيلهذاومنكفر.وهذاالجديد،

اللهصلى()اللهبعبارةالجديدالسطريبتدألالكيواحدسطرعلى(وسلمعليه

()4(.وسلمعليه

علىتدلالتيالقواعدهذهتخالفكتابةعلأحيانآالمرءيقعقدولكن

.والمطبوعاتالمخطوطاتبعضفيالورع

.هاروناللامعبدطبعة19/الأدبخزانة:البفدادي)1(

472.ص؟04،صالحفاظطبقات:اليوطي)2(

.طبقات:السيوطيعندهـ(315)تالمقدسيعزالدينبمعاصرهقارن2106/الطيبنفح:المقري)3(

اللطيفاعبدالوهابعبدبتحقيقللسيوطيالراويتدريبمعالمطوع274/التقريب:النووي)4(

.القاهرة،الحديثةالكتبدار،أو66الثانيةالطبعة
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لثآئقإإلمظ!لئ

الحديثمصنفات

)1(

الأمةفيالدينيةالحياةبواعثتشغلهاالتيالظاهرةالمكانةمنالزغمعلى

الطورفيالأدبمجالتحددالتيهيليستالدينيةالعناصرف!ن،الإسلامية

الإسلامية.الدولةلثأةالأول

أثرآللإسلامالأدببالتاريخمطلعفينجدلا،القرآنعنالنظروبصرف

أأيالدينيالتراثبواكيرتظهرولم.دنيوقيتراثهنإكبل،دينيلتراث

فقط.الهجريالثانيالقرنفيإلا!الدينيةالمصنفات

فيوالكامنةاللاحقةلنشأخهاالأولم!البذورحفقتالغضونتلكوفي

الطاهرةهذهأسبابوجذتولقدفيها.ر!بئلاغلبةالمكبوتالذينيالمجتمع

العصروفي،جهةمنالأمويالعصرقيالعقليةللنزعاتمختلفيمااتجاهاقيفي

.أخرىجهةمنالعبايميئ

توضحالعليا،والشياسيةالاجتماعيةالحياةمغزىتحذدالتينف!هاوالظواهز

اكثزكانالدينيةروحهبسببالأموكنوالحكم.الأدبيةالأعمالفيالتغئزكذلك

وليس(.الدينيةغيرالتاكيف)أيالدنيويالأدبتقذمفيالتأثيرعلىقدرة

-277-



)1(.الأمويينالخلفاءتأثيرتحتبدأقدالجاهليالشعرجمعيكونأنبعيدآالاحتمال

أثناءوالتأييدبالتشجيعالأؤلالمقامفيالتاريخيةالمعرفةخطتتوقد

.الإسلامفيللأدبالأولم!المرحلة

آثارعنالمسلمونالأدبمؤرخوأوردهمانتذكزأنالضروريومن

الجزيرةجنوبمنوهو-كتاباتهفيالرجلهذااهتئملقد.شزتةبنعبيد

فيالمسلمينعنديقعهذاأنغيروقضصه)2(،الإنجيلبأشاطيركثيرأ-العربية

وجهعكالإسلاميالدينىالأدبدائرةفيوليس،الأوائلأوالتاريخصنف

.الخصوص

الؤضلحلقةتمثلالتيوحدهاهيالنبيئبحياةالمئصلةالمعلومالبوجميع

الضادقيما.الدينثيماوالاهتماماتالتأليفمنالضربهذابين

يمكنالأولالقرنفيالمتصاعد(التصنيف)أيالأدبهذاطبيعةإن

أعقبتها.التيللحقبةالأدبيةالميولمعالملحوظاختلافهامناستنباطها

اسحاقبنلمحمدأنفيهاجاءالاختلافهذاتوضحروايةوثمة

قيمة،بذاتليستبكتبالاشتغالعنالخلفاءضزنيفضيلةهـ(51ه)ت

هذهتبنيماوبقدر)ر(ةالخلقوبدءودعوتهالنبيئمغازيإلم!أنظازهممخؤلأ

ص،،للاثار،بطرصبررغسانتجمعيةمن،+!50"74أ؟كهأهعندهـ(0،2)تالطاهرأببنأحمد)1(

تدوينبخصرصفلهاوزنبجمعهاقامالتيالموادوكذلكو،أصللنديمالفهرصت:قارن)26.

.المعلوماتبعضتتضمن2والملاحظة10،2صحولح،3.كا!!4أح+34+دا؟أ+ح،الجاهليالثمعر

الحديثصمخنلف:قتيبةابنالىتعزىالتيوالمقاطع،961و،4صهذاكتابنامنالأولالجزءانظر)2(

الحين(بضمعيدالمخطرطفي)ينطقالحربيةالجزيرةجنوبمنبالأنسابلعا!آئارآيذكرحيث28و

لها.إسنادلاالقصصهذهأنإلبوضوحثيرالقمانعمرعنخبرأ

فيالفرجأبريفسروكذاقحطانبنبيعربالنمرودصلةعنبخبر51صالديخوريحنيفةأبوويشهد

قديم.عرببملتاريخيةحادثة191ص12جالأغانيكتابه

.)صهاملابنوشعلدمقدمةفيعديبنأحمدابو)،(
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فقد(،)الفعليةالواقعيةالأدبية()الظروفالملابساتمعرفةعلالملاحظة

)1(.الدينيةالنظروجهاتالأدتيتخللأنقبلالدنيوفيالأدبغلبةتفتزض

القديم،العربيللوجدانؤفقآكانتالتي(،)الأمثالالمأثوراتأنويبدو

يذكرالتي-الضحصفيالمذكورةوالجكئم.أيضاالعنايةمنحطهانالتقد

تةفربمجاميغكانتأنهايبدو-")2(المجلة"وهوخاصآاسمالهاأناللغةفقهاء

الئاس.عاقةبهايقصدولمفقط،

هذهعنالأفكارببعضتمذناالمعلوماتمنعديدةنماذجوثمة

الحكمة.عنالمكتوبةالملاحظات

بثلاثالجاهيئالعصرمنفذلمبشاعروهوخويلد،بنقغقلويستشهد

مطلعها:لهقصيدةخاتمةفيحكم

الكاتمب)3(خفإذالزقيفيالكتابئمليقالكما

وروى.القذيمفيفويخلزفيمنذدجمزتالحكمةأنعل"مهم"دليلوهذا

)1(

)2(

)3(

البغالةالآسيويةالجمعيةبمجلةالمنشورةللواتديكريمرفونطبعةعنشبرنجرمقالةب:قارن

.او65لنة12وصولل()!3

التدوينبواكيرعنتخدثفوجدتهاإليهاالخارالصفحةفيالمذكورةشبرنجرمقالةإلى)رجعتء

يرويالمنجملابنكابعلىاطلعإنهبقولكا،الجليبهاستثمهدللزهرياليرةفيكتابإلىئيرة

أسلم.عودي،سلامبناللهعبدأخابنوهوالإنجيلياللهعبديدعىرجلعنفيه

.هاروناللامعبدتحقيقو/والأدبخزانة:الغدادي

للنابغة:تصيدةمنالأدبخزانةفي)جاء+

العواقبغيريرجونف!اقولم5ودينهمالإلهذاتمجلتهم

منلمجموععنوانوالمجلة.نصارىكانوا،نهم،الإنجيلبهوأراد،الكتابةالمجلة:الحزانةصاحبقال

تيالمقطعو2و/أالأمثالمجمع:الجدافي.الحكمةكتعنيروينفسه)وهوعدابووضعهاالأمئال،

.".اء3،+أطاتقارن،العبنبضمعيدةأبوأتقرأ،ا!،لال!ع.حمح!4.3أ!م،247."ح،ه+ب:قارنالأخير(.

.5،الهذل!ناشعار
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يقولذلكوعنبخيرإ.الأيأتيلاالحياء9:قولهالنبيعنمرةحصينبنجمفران

!،سكينةالحياءمنلىانؤقارآ،الحتاءمنإنالحكمةفي"مكتوب:كعببنبشير

")1(.صحيفتكعنوتحدثنياللهرسولعندزاحذثك:جممرانلهفقال

فقال،حاتمبنغدفيمنذكيآجوابآسفيانأبيبنمعاويةسمعوقد

ف!ثهكتابكفيهذا!دؤنهـ(:42)تالففريمسلمةبنحبيبلحاجبه

)3(.حكمةتغذالقديمالشعرفيالحكيمةوالأقوال)2(.((حكمة

والحكمة"لحكمةالشغيرمن"إن:النبيإلىالمنسوبالقولذلكومن

تميمبنيكتاتالرواياتهذهإلمطنضتمأننستطيعولعفناالشعر)4(،فيموجودب!

لمماالحكماء،أقوالمنهتستقيالذي)5("أخرىمناسبةفيبكيرهعلىأتينا"وقد

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

بفتحها(.لاالباءبضميير)ورواية+الحياء".باب،الأدباكتابالبخاري

الأوروبية.الطبةهـأ/5الذهبمروج:المسعودي،411/والفريدالعقد:ربهعدابن

:العربأنفيهجاءكاهلب!سويدعنالثمرمنبيأالأصم!ييروي.1/1351الأغاني:الأصفهافي

من:فيهجاءللأفواهبيت44صالسايقالمصدرفيوردوأيضا171السابقالمصدرحكمها.منتعدها

وآدابها.العربحكمة

بنسويدشعرقرأأنهالأصمعيصاحبنصرأبو.حدثا).:كاهلبنسريدترجمةفيالأغافيفي)جاء،

تصيدته:قرأفلما،الأصمعيعلىكاهلأ!

اتسعامامنهاالحبلفوصلنالناالجلرابعةبسطت

ا،فوهترجمةفيجاءكما.حكمهامنوتحدهاوتقدمهاتفضلهاالعربكانت:وقالا،صمعيفضلها

فصيدتهوتعذخكمائهامنتعذهوالعرب،رأيهعنيصدرون.وكانوا...أ:نفطالمصدرفيالأودي

ابها:وآالعربحكمةمنالذالية

عادواأفسدواماغيرهمنجىو)نلقومهممجدأبنوامامعاشر

الأوروية.الطبعة49،1/الذهبمروج:المعودي

بالأغافيكذلكقارنالحاء.بكرلحكما،ولعلهاالحاء،بضملحكما،:وفيه21/94الأكافي:اياصفهاني

.11/65

سيفاختارهااالتيهنالكالواردةبالجكيمقارنو55/و752!2،الألمانيةالمستثرقينجمعيةمجلة

الجاهلي:العصرومن103/الدهريتمة:الثمالبيانظر،.الدولة

ئعار.تيى:مجهولشاعرعنالتي!()مادةهـ02/أالحيوانحياةفيالدميريعننقلازهيرةيقول

.61/32الأغافي.تعارولاتردلا:فيقرلبجوادهالبيشدادويقخر
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معروفونفالتميميون.تميمشعرديوانأنهعلىالكتابهذاإلمطننظر

عنهرويتوقد،لموالحبالحكمةالمعروفقيسبنالأحنفومنهم،بحكمتهم

أحذكانالذيضيفيبنأكثمينتسب)تميم(القبيلةهذهدرالى)1(،كثيرةجكم

الأحرارالمفكرونأشاعها)2(الحكمةفيكثيركلاموله،العربحكماءكقذمي

نف!هالطريقسالكين)3(الثالثالقرنمنمتأخرةفترةفيللقرآنمناي!ةلتكون

وأالقديمةالغزببجكيمالقرآنمعارضةقيلمحمدالمعاصرونسلكهالذي

)4(.المسلمونالمؤزخونذكركماالأقلعلىلهمساويةبكونها

)1(

)2(

)ر(

)4(

البيمحاويئبنشدادذلكفيتال:إليهاثارالموضعفيالأغافيفي)جاءه

ئعارولانرودلاوجروةف!فيعنيسائلايأمن

.الخ....حنمنالرلما:اثملحول22،لم/2الأمثالجممع:الميدافي2،،2/1الحصري

حكممنوفيه،الألبابوثمرالآدابزهركتابهفيالقيروافيعليبنإبراهيمبالحصرييريد)أحهه

لمندمأ،تحقبلذةفيخيرلا،البغيأهلمنالنقمةاقربوما،الحرممغالكرم:قولهقي!بنالأحنف

جدأ..(.عادفدهزليرفيزهد،منيفتفرولمافنصدمنبهلك

،.الحكمةفيكثيركلاماله:271درلدابن

حكماءمنصميبنأكثم:هاروناللامعدلخقيق702صدريدلابنالاضتقاقكابفي)جاء+

(.الحكمةفيكثيركلام..وله.الجاهليةفيالعرب

الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو5،صوستنفلدطبعة،خلكانابنعلىاصتدراكاتهفيالجوزكطابن

وبحث4ص(أور5)!ةأوعدد،الألمانيةالأسلامبمجلةالمنثورريزهـ.يحثأقارن2841/

ابن!911ص491،صنة41رقمالعددثف!5الرقيةالدراصاتبمجلةالمئوركراوس.ب

.والذيولالحواضىانظر،للقرآناالدامغبمنرانكابآوضعوقد،أسلمليهوديابنوهو،الراوندي

كثير:ابنعنهقالبالإلحاد.مجاهرقكتمهـ(92))تإسحاقبنمجيبنأحمدهر:الراوندي)ابن!ه

ترجمتهانظر.أخرىوكت،و"الزمردة"و)التاج"للقرآن)الدامغالمذكوركتابهله.الزنادقةماهيراحد

التيالمحتزليللخياطالرونديابنعلىالردفيالانتصاركتابومقدمة267،/1للزركليالأعلامفي

.(1و25القاهرةالأولىالطبحة.للكتابتحقيقهمقدمةفينيبرجالدكتوروضحها

بيروتدار3لم/2التاريخ:اليعقوب.خويهد!طبعة1/8021والملوكالرصلتارلخ:الطبري

.(و7/4ضبرنجر:قارن)للنئر

.لقمانبحكمةلقماذمجلةهـ52صثامابنفسروقد.لقمانومجلةالصامتبنصويد
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-كماالمنصورالخليفةجمعهعلىقامالذي)الآثار(كتابعذيمكنورب!ا

هذاأنملاحظةمع،المأثوراتالأدبمراحلمنمرحلؤآخز-الجاحأذكر

ؤتت3وقد.عندهمومعروفآ)1(،الوراقينأيديبينيدوركانالكتاب

وزبالت،الأمويينزمنفيالإسلاميةالفتوحاتحولجيكتالتيالخرافات

الخلفاء.قصورفيبلهفبماؤفيرئت،النبويةبالسيرة

كتبمنكتابآرأىالملكعبدالخليفةأنالرهريعنخعبىفيجاءوقد

القرآنبقراءةولذهونصح،بحرقهفقام،أولادهمنولديدفيالمغازي

سمةوضوحفييحملالخبرهذاأنمنالرغموعلىال!نة)2(.إلم!والالتفات

)3(،الصحيحةللأحاديثخدمةالموثقةغيرالمغازيتستنكرالتيالدوائرتلك

فيالتآليفمنالضربهذامثلوجودمنيمنعماهنالكأنهذامعيبدوفلا

.مبكرةعهود

3(

.الإسلامهـالىاللهإلىفدعاء،بهسمعلما-لويدأي-صسنىاللهرسوللهفتصدى:الطبريفي)وجاء!!

مجلة:فال"معكالذي"وما!:اللهرسوللهفقال.معيالذيئلمعكالذيفلعلسويد:لهفقال

(.لقمانحكمة:يعني،لقمان

.هاروناللامعبدطبعة؟3/67والتييناليان:الجاحظ

رأىالملكعدأنالزهريعن:الأشرافأنابفي)جاء-.2/442الأشرافأناب:البلاذري

فاعرفهاوالنة،فاقرأهاللهبكتابعليك:وقالفاحرق،بهفامر،المغازيحديثولدهبعضعند

بها(.واعمل

انظر.والمغازيوالملاحم"بالحديثيكنلمما9التفسير:لهنأصللاثلاثة:قولهأحمدالإمامإلىينسب

ماأبابستهفيالدارمييقول.بالهوىالقولاققدمينعندبالتفسيرويرادألم2/9للسيوطيالإتقان

ا.القرآنتفسيرمنيتقىما!اللهرسولحديثتفيرمن،ليتقي!":البيحديثتفسيرمنيتقى

هـ(أ06)تسيمانبنمقاتلطريقةعلىبالهوىالقرآدتفميرأنالناسأذهانفياستقرالكلاموبهذا

السيوطيوكذلك.المنيريةالطبة2/11للنوويواللغاتالأسهـاءتهذيبانظرمنكر.أمرتفسيرهنفي

دراسةانظرالكتابنتائجنقدوحولأ"،8!للا،؟3،+ح53.!جولدتيهر،أقارن224./2الاتقانفي

140داول3ا+اأوسلو،طبة.القرآنلتفسيرالقديمةلإسلايةاالمعارضة:عنوانتحت4!دةا!مم!!أكا.ول

.30000أأأ+ه!4!اول(5أ!ح،ولح!ا،ءأهولهم؟اع340!ول،5591

تعيقا(.انظرأحمد.الامامكلاممنوليستتيهيرجولدمنزيادةابالحديثيكنلم"ما)جارة8
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ظهرتالدينثةالحياةفيهمتحكمتالذينالناسأولئكبينمنوحتى

ولو.الدينيةللزوحصحيحةتجلياقيبوصفهااللاحقةالأجياذتتقتلهالمنتائج

للتفاسيرالعباسيالعصرفيالمتكلمونوجههاالتيالاعزاضاتمبلغعلمنا

الدينيةللزوحمعاكسةتجريوهيواتمئل،التخكيمفكرةلناتتذت)1(،القديمة

فإن،أخرىجهةومن.القرآنتفسيرعلىتغلستأنالواجبمنكانالتي

يبدو،الدينيةالاتجاهاتأجنبيةتغذأشياءمعفيهيستويصففيالقرآدقوضغ

كتببواكيرعكأيضاالئحكمئةالترعةهذهتغفبتكماجدآ.غامضأأمرأ

عنالشعبييماالخرافاقينشرمجابهةلغرضفقطوجذتربماالتي،المغازي

عكاش!تالتيالتاريخيةالرواياتتتناقفمعالخرافاتوهذه.الفتوحات

الدينيةالنزعةظهورمعيعنيوهذا.صحةأكثرأحاديثعلىزعمهمحا

شراحيلبنعامروهذا.الأنظارعنبعيدآبكرهسق!بماالدفغوهيمنتها

الأؤلالقرنفيبالفعلانثمغل(الهجريالثانيالقرنمنالأولالعقدفي)المتوفى

المدنيعقبةبنموسىمغازيإلم!أنسبنمالكأشاروقد،المغازيبأخبار

)3(.المغازيأصخأنهاعلىهـ()2(أ4أ)ت

طئق-الفصلهذافيبحثنامجالوهو-فقطالحديثعلمنشأ؟ومع

الابقة.الملاحظةانظر)1(

تاريخعنالكلامعند(المصطلقبنيغزوةبابالمغازى،)كتابالخاريصجحفيذكرهاوردوقد)2(

واسعةتزاللاعقةبنموصىمغازيأنلاحظ.)سحاقابنعقةبنموسىفيهمخالفأالغزوةهذه

أيضاقارنأ.421ورقةالأولالجزء()غطوطالمحدثينأسانيدانظر،التاصالقرننهايةحتىالانئار

.،أو40سخاوالمثرقألرة5451رقم2246/برلينمكتبةفهر!تكة*ا؟ول:،4ا-لفرتعدب!ا

سنةوذلك:)سحاقابنقال:المصطلقبنيكزوةباب:إليهالمئارالموضعفيالبخاريصححفي)جاء،

(،بيظيرتجحولم،الفريقينرأيساقالبخاريأنيمنيوهذا.أربعسة:عقبةبنموصىوفالست،

وهبة.مكتبة!ثوراتعمرمحمدعلييتحقيق6رصالحفاظطبقات:السيوطي)3(

عليكم:يقولالمغازىعنسئلإذامالك)كان:عقةبن!وسىتربهةفيالحفاظطقاتفي)ورد+

"(.المغازيأصحف!نها،عقةبنموسى،الصالحالرجلبمغازي
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لنقد"وذلكعمومآالحديثنقدفياستخدمالذيلذلكمماثلنقديمنهج

عنمستققيماشعبييماصور؟فينشأتذلكقبلوهي"،الأخرىالتاريخيةالأخبار

اكتسبدينيآعلماكانوتافيها.كبيرةثقةيئدوالمالذينالمتكفمينمذاهب

التيالمعرفةعنبعيدآالكلامعلماءانصرف،العباسيينحكمتحتنفوذه

.المجديغيرالدنيوياللهوضروبمنضربآبوصفهالتراثهذايتضضنها

التيالقديمةبالمؤئفاتتثصلرواياتفيجزئيأالموق!هذاخمقزوقد

قليل.قبلمنهاالأمثلةبعق!شقنا

صور؟فيالعباسيالعصرفيكلاميةآراءكذلكظهرت،أخرىجهيماومن

منها:بواحدةنستشهذأنهناهاوحسبناالزميييما،الفترالبتلكعنتحكينوادبى

وأيايموالتفسيربالمغازيفوتعآحنيفةأبيتلميذيوسفأبوكان

"ألا:شيخهدروسبعضعنالتغيبإلىذلكوتعادفعهحتى)1(،العرب

لمصهاذا،إمامإأنت:يوسفأبوفأجابه"جالوترايةحاملقنأخبرتني

سبقتغزو؟أك!:الناسجميعأمامسأسألكبيالاستهزاءعنتتوقف

فيمسألةأيسروتلك،الجوابتعرفولن؟أحدغزوةأمبدرغزوة:الأخرى

التاريخيةبالمسائلالفقهاءكباراستخفافيمبلغتبينالحكايةوهذه")2(،التاريخ

الشرجمية.بالحيللانشغالهم

.1805/الزاهرةالنجوم:المحاصأبو)1(

كيرالمذكورةالقصةأبغدادتاريخعننقلا(الجل:)مادةالحلبيطبحةأهـلم/أالحيوانحياة:الدميري)2(

كله،.بغدادتاريخفيأصلاموجردةغيررلحلهابغداد،تاريخفيخمةأبيترجمةفيموجودة

لشمعيومأفمفى،العربوأياموالمغازيالتف!يريحفظيوسفابو"وكانالحيوانحياةفي)جاء،

3جالوترايةصاحبكانمنيوسفأبايا:لهقال.أتاهفلماأياما؟حيفةأبيبمجلسوأخل،المغازي

وقعة:أولكانايما:الناسرؤوسعلىسألتكهذا،عنتمسكلملىان)مام،إنك:يرسفأبولهفقال

الدميىيأننرىنحنوها،عنهفأمك.التاريخمسائلاهونوهيذلكتدريلاف!نك؟.أحداوبدر

،البغداديالىالحكايةهذهتبلالذيافينسبولكنه،تاريخهفيالخطيبإلىالحكايةهذهاصلايعزلم

تميقا(.راجع.التعمد!اوالوهمجاءفاومنكبير،والفرق
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النبيئبرداءتلفعواالذينالحكايمظلوفيالفقهاء.زمنأقبلأنيلبثولم

كانالتيالدينيةغيرالمصئفاقيعنفضلأالفقهئيما،التشريعاقيدقائقازدقزت

ولولا،الفقهيئالذؤقرغبالبمعيتفقشكلفيذاتهاتؤكدأنعليهااليسيرمن

كبييرنحووعلى-خقفهالذيالمترتجتمالتزاثأيضاهناتذكزنايحتمللاالمقاتمأن

المسلمين.-غير

التيالغرائبمنالكثيرتق!ز"الفقهيالذودتىمعالتكيف"ومسألة

منقليلةنخبةإلأمنهينجلمأمروهي:الأيامتلكفيالتاريخكتبفيؤزدت

(.المعتزلةرؤوس)منالمبدعينالمفكرين

فيوهو،التأليفضروبمنضزبأالحديثأصبحأيضاالزمنهذاوفي

قنص!اته.الحقبةتلكفيسادتالتيالدينتةللزوحنموذجينتاجذاتهحذ

الكتمتوأنالفقهيئ،التأليفانطلاقينقطةهوالحديثجمغأنالظنالخطأ

لتلكعمينوتطبييئعملتيمادراسيماعنفقطنشأتقدوالمختصرإقيالفقهتة

منالفرب"أوالأدبهذاأنتكتشفالأدببالتارينيحقائقإنالمصادر.

ماوهو،الفقهمجالفيفالتأليف.معاكسطريقفيوتطؤرنشأقد!التصنيف

التصنيفعلىالتاريخيالتسلسلحيثمنيتقدمالشمولمن،التفكيرنتاقييمثل

الحسنابنومحمديوسفأبيوتلميذيهحنيفةأببآثارفهذه،الحديثفي

ماوهيالفقهفيالمصتقةالمفزدةالأجزاءمنوكثير،الشافعيوآثار،الشيباني

علىالزمانفيتتقدم،حقيقيةفقهكتبجميعهاوهي،الفهرستكتاببهايعبئ

نأيمكنزمننفيكتبلمأنهاجليبشكلتبينالكتمبوهذه.الحديثكتب

حالةمتواصلبشكلتوضحوهي،ثابتةمباديءمنمحذدب!نتائجفيهتستنبط

آخرإلىحينمنتكشفكما،المبتدئينخطىفيتظهرالتيالاضطراب

.الواحدةالمدرسةداخلالزأيفيالاختلافات

الحديثيةالمادةنحوتغاينجذبوالمالفقهيةالتصانيفتلكمؤلفيإن
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القرنينفيالفقهطلابذلكقغللكناليد،متناولفيكانتالتيالمجقعة

عكحاليماكلفيالمتلقاةالمفزدةالأحاديثعلىإضزايىهممعوالرابعالثالث

.الموجودةالضح!منأوشفهييما،ققحابزمنفاإ،جده

)21

بدايةحولالغريبةالتصؤراتمنجملة-طويلولزمنن-هيمنتلقد

عنالضخيمامنلهاأساسقلاالتيالتخميناتهذهمنوكثير،الحديثتصنيف

بحق،تجوهلتقدمبكق،زمنئيمافتغفيشاعتوالتي،الحديثتصني!أصل

أكبر.جمهوربينمرموقةمكانةاكتسبتمعرفة،أفضلبمعرف!عنهاواستعيض

بيانغيرآخرداعثمةيكنلممامفياأمرالغرائبهذهمنواحدؤزكزولعل

م8481عامففي.الأخيرةالقليلةالعقودغضونفيالعلماءأحرزهالذيالتقذم

،الشامنجلابمؤرس!ايال43!ألا4ديفيديوليسوهوفرنسيئ،مششرقؤض!

نعلملاكتاوإن-معاويةالأموفيالخليفةمعانتهتكماالأحاديثتالؤيىعملية

الأسرةمؤشس!فيهاقزرالتيوالظروفالدولةحالةشارحأ-ذلكفيمصدزه

الضح!وزنبلغحتىوتعاظمتتزايدتالتيال!نةلتناميحدوضغالأموية

دمشقإلىالخليفةدعاالسببولهذابعير.مائتيحملالحديثعليهاؤن3التي

همستةاختارهؤلاءومن،الإسلاميةالدولةأنحاءجميعمنالفقهاءمنمائتين

تدرآإلأيبقواولم،الهائلالقدرذلكمن"يقللواأنوأمرهم،وأعلمهمأحكمهم

")1(.بردىضهرإلمطبالباقيالأمرنهايةفيورموا،الستةالكتبيستوعب

ينسجمذلك،تتمزمالبأئوفي،الحديثجمعلكيفيةالسادقيوالمفهولم

حيثومنللكلمةالتاريخيالأصلحيثمنال!نةبأنالقائلالزأيمعتمامآ

حنه!3.ء+!!ه+ولأ(ح!أ+لا"مما،)*5.3+ء!،1884!41هلأبكاا4ص4،81بارس!،الحديثمان(1)
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محاكاةهيأوأالاا،3!ولط)1(اليهوديةللمشناكالابقةنسخةإلأهيماطبيعتها

الخرافةوهذههذا.يومناحتىيترذديزالومامضى،فيماشادرأيوهولها،

لمالمسلمينالكتابأنمنالرغمعك،إسلاميمصدرمنجدالوبلامأخوذة

بال!نة،كثيرآيؤمنلاالذيالامويةالدولةمؤلتس!ئئديأنإمكانيستبعدوا

)2(.بالحديثخاصآاهتمامآ

تمالذيالاحتفاللذلكأثرولادمشقفيالمجلسلذلكأثرثمةوليس

الأحاديث.منالزائدالقديمالركامذلكمنالتخلصفيه

بنمحمدإلىيعودالمسلمينالمؤلفينمنالحديثجمععنبلغناخبروأقدم

نأأنسبنمالكعنروىأنهيحكيالذيهـ(981)تالشيبافيالحسن

حديثمنكانماانظر"أن:حزمبنعمروبنبكرأباأمرالعزيزعبدبنعمر

العلمدروسخفتفإنيليفاكتبههذانحوأوحديثأوسنةأواللهرسول

العلماء")3(.وذهاب

نقطةآنهعلىمتكزبىبشكلوي!تغل)4(،بهي!تشقاماكثيرآالخبروهذا

الأدبيالتاريخيقومكما)5(،الإسلامفيالحديثنصنيفلتاريخانطلاقي

!3:كابهفياء؟ول،"أ،ل!أ!وله؟!3بيئونناثانيال1681سنةفيقأخرأبهخرجشاذرأيناك)1(

أعول+لا33ء13134+44لام4!3ط4لا13أس!"ح،3،هأءاح.!ماأ،531طءا!محما+3عأ+ع3!س!!اعولولع3،".2.

.28ص)محمد(كابهفيضبرنجرأوردهاالتيالحكاياتذلكتبيلمن)2(

.691وتعليقاتهوعليها،اللطيفعبدالوهابعدطبعةا،العلماكتتاب)باب20،صالئبافيموطأ)3(

.96رقم،22صهـأ65شةالبغاليةالآسيريةالجمحيةبمجلةالمنثورةثبرنجردراسةفيوردب!اقارن

أخرىروايةتوجدحيث4(و4رقم)حديثاالحلمكتابةفيرخصمن"بابالدارميشنئلا:انظر)4(

أوردعل!أقفلمهـانالخاريبذلكواستشهدالمدينةأهلالىبذلككتالعزيزعدبنعمر)نتقول

،35،ص،والجزء،341ص22/سعدجابن:قارن،501صللبخاريالصغيرالاريخفيذلك

11.-60أ50صالحلمتقييدفيوالخطب

.1/7الاريإرشاد:والقمطلافي،1/51الموطأضرحةالزرقافي)5(
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)1(.التاريخيةال!قةأحيانابمنحهالحديث

الذيللسنإ،العزيزعبدبنعمرتحضيىعنالكفايةفيهماحقآسمعناولقد

أسلافه.بهااتصفالتيالتدينعدمحالةبعدجديدةجقتةيستهلأنيأملكان

لتدوينالعزيزعبدبنعمرتحضيىعنتتحذثأيضاأخرىروايةوثمة

الحديثمنمفردةأجزاءالعزيزعبدبنلعمركانتأنهوتحكي،وجمعهالحديث

مالكبنكعببناللهعبيدبنتعمرةبحفظهااعتنتالتيتلكومنهاالمدؤن،

)2() هـ.أ60)ت

بتدوينيقوتمأن!الرهري!شهابابنأقزعمرالخليفةإنأيضاويقال

تغذ!الأوائلكتابهفيسبقهعمنينقل"وهوالسيوطيروايةؤخ!مت،الحديث

الحديثدؤنقن"أؤلى:يقولحيثالحديثلجمعمحاوتهأؤذتلك

الراهذالخليفةيربطأنالمعجحبالجقفحاولكيفنرىوهكذاالرهريا)3(.

المفردةالنبيئأتوالعلىللحصولتحضتهجعلواكما،النبويالحديثبتصنيف

ذلك،منالزغموعلىالؤرعين)4(.الكلايمعلماءلتخفسيمماثلآالصحيحة

)1(

)2(

)3(

)4(

.و1/2محمدحياةميور:ولياممئلا،انظر

بنعمرالحليفةأصدرعاممائةبنحوالنبيوفاة)بعد!:محمدحياةكتابمنالمذكورالموضعفي)جاءه

قوي،لكلتواصلاوظلالعملهذافيشرعثمومن.الموجودةالأحاديثكلبجمعأمرهالعزيزعد

ذلكبعد.نهايةأوالثافيالقرنتصفقبلبكرةفزةإلىتحودالمجامغتلكمنش!آنقلكلاأنناكير

.(...عامةوجوامعصيرصورفياليناوصلتوقد،الأحادبتمنهائلةمادةبالفحلتتكدسبدأت

.،54ص،21قول!2،الألمالةاتمرقينمجلة

مجموعاأنأظنولا.31صالثبافيلموطأاللكنويالحيعبدمقدمةفيالواردةالاقتاصاتانظر

أبوأانظر.تلكالزهريبمحاولةالمقصودةهيالزهرىالىتنسبحديثمائتياومائةمنصغيرا

6،.41/7بفدادتاريخ:الخطيب،هوو/أالزاهرةالنجوم:المحاسن

الزهريعنكتبلير()ابنثيأأنالهروىاخبرق:إلهاثرالموضعفيبغدادتاريخفي)جاء+

المحمل،فيالصحيفةفيينظرفكان،بمكةنهسمعوانما...صحيهفةفيفكانت،حديثثلائمائةمننحوا

(.أحاديثتسعةمنهاهثموحفظمجدوها،فلمفنزلرابالصجفةفرتالريحفجاءت

البريدعلىبعيدةبلادمنتصرهالىيسافرالحثيسلامأباجملالحليفةأنوفيه.لم2/2الزمذى

يرهـصه.كانحديثاثافهةمنهليمع
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منذاعتوالتي،الرواياتفيظهرتالتيالكثيرةالتناقضالبوبسبب

جمعأؤلأنيحكيالذيالشيبانيخبرقبولعلىنقوىلا،مختلفةجوانب

العزيز.عبدبنعمرمعبدأللحديثمنهجي

فيلهوجودلاهناهاذكرناهالذيحزمبنأبوبكربهقامالذيوالعمل

الفقها4وتهزت.تجاهلهأوالإعراضعنهأمكنلماموجودآكانولو،الحقيقة

قدالعزيزعبدبنعمرأنوهولهمبرزلابافتراضيىالمأزقهذامنالمسلمون

عندئذلهيكتبلمالعملوذلكحزم)1(،بنبكرأبيغقليكتملأنقبلتوفي

بنيحيىتلميذهأو-مالكالإماموكان.الدينيالتداولإلمطينفذولمالانتشار،

الخليفةعنصحيحةبمعلوماتالاتيانعلىقادرآهـ(-143)تسعيد

مالكروايةأنغير،فقطقرنبنصفقبلهماعاشالذيالعزيزعبدبنعمر

روايةباستثناءالأخرىالموطأرواياتفيموجود؟غيرلأنهافيها،مشكوك

عنيبحثونكانواالذيناللاحقونالعلماءتناقلهاوبلهفةثمومنالشياني،

لاذاتهاحدفيوهيآحاد،خبربوصفهاالحديثكتبتصنيففيالبدءنقطة

ذلكعنالناسيحملهالذيالحسنالزأفيعنتعبيرمجردتكونأنإلألهاقيمة

للسنة.وحبهالورعالخليفة

)1(

شلأبمأبماكن(:الحوضأوافيصفةفيجاءماباب،القامةصفة)كتابالترمذيسنفي)جاه8

انمؤيناييرتاقاذكقيمادخلققماقاذافبزيدغلقحمفثانغنريزغئدنجنغترإلمتتغثقاذ:المحثي

غنتحذئةخديثغئكتقجنىؤليهنكقيكاشقأنأزذثتاتلأمأئاتاققاذالتريذقزكبيغلشقتقذ

بإ(تثتايقنيأنف!ختثتالمحؤضيىفي!البيكنثؤتان

.1/51الموطأشرخ:الزرقافي

حديثانظروا:الآفاقإلىالعزيزعدبنعمركتببلفظأصبهانتاريخفينعيمأبوأخرجه:)وفيهه

العزيزعبدبنعمركان:يقولمالكآسمعتوهبابنعنالرزاقعبدابنوروى.فاجمعوهاللهرسول

عندهم،بمايعلمواوانمفىعمايألهمالمدينةإلىويكتب،والفقهالسننيعلمهمالأمصارإلىيكتب

نأقبلكتاحزمابنكتوتدعمرفتوفي،إلهبهاويكتبالننيجمعأنحزمبنبكرا!الىوبكتب

(.اليهبهايبث
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ببدايةتتعلقالإسلاميالأدبيالتاريخفيإيجابيةكثيرةمعلوماتوثمة

اطلاقنقطةوجودتفترضسنرىكماالمعلوماتوهذه،الحديثتصنيف

.للهجرةالثافيالقرنفيالحديثفيالتصنيفلوصفزمنيةحقبةبعدتكونت

هـبالحجاز(051)تجريجبنالملكعبدأنحذثحنبلبنأحمدأنيروى

علالحديثصتفمنأؤلىهما(هـبالعراق561)تعروبةأببابنوسعيد

فهم،سوءعلىتنطويالنحوهذاعلىأحمدالإمامروايةوتفسير)1(.الأبواب

إلأيكونلاواتجاههمانزعتهماعلوالحكمموجودأ،ليسالعالمينهذينفعمل

ترجيحيمكن()الأخرىالإشاراتبعضفيولكن.النصوصإلىبالالتجاء

بجمعلهاشأنلاالهجريالثافيالقرنمنوهما،العالمينهذينأعماذأن

منعنهيروىماهناهانذكزأنيمكن)2(عروبةأبيبابنيتعلقففيما.الحديث

قويةشكوكآيثيرالخبروهذاكله")3(ذلكيحفظكانهـانما،كتابلهيكن"لمأنه

أحمد.الإمامروايةمنالمأخوذالتصنيفبتاريخالمتعلقالاستنتاحصخةحول

ف!تهالمنطمةالمنهجيةالمؤلفاتعنالأيامتلكفيممكنأالكلالمكانماوبقدر

أبوابفيججقتالأولمىالكتابةومحاولات.الحديثوليسالفقهكتببهايزا؟

)1(

تار

)2(

)3(

لم4صالحفاظطقات:الشرطيالكت،،صتفمن"أول.واللغاتالأسماءتهذيب:الووي

ع+حكلهـا،3لا6ح43ءا3لا؟كلط.ح!،3طأع20ا،!510.86،1،!!ص8،+أ!حاأ!!!لللاأولكمه3مأ4أ8+لا:ن

4ح3؟،*.3،س!"ع!ه."793.

".عروبةأبوابنجريجابنالكبصفمناولأحمد:أقال:المذكررالمرضعفيالحفاظطبقاتفي)جاء8

وثمة.بالقدريقول-يقالكما-كانلأنهوذلك،الورعأهلعدتمامايرثقلمهذا،عروبةابيبنوسيد

طبة241-237أصالكفايةفيالبغداديالخطيبعدنجدهالأمربهذايصلعةبنلممانكلام

منقطعآهوحديثروايةعلىتجرئهفيلمرهاأنيمكنعقلانيةنزعةل!عيدآباد(.كانتجدر

".الجنةدخلوالدينوالغلولالكز:ئلاثمنبريءوهوالجدالروحفارقإمن:المرخةأحاديث

،.الغلولفيجاءماالسيرةكتاب9اكرمذيأخرجه

الروايةتأقللاوكف:قال؟سيدعنالروايةأقللتلمعةبنلمانقل:الكفايةفي)جاء،

تعيقاتا(.انظر.القدريعش،قادةورأيالحنورأيرايهر:يقرلوسمقه

هـلم.صالحفاظطبقات:السيوطي
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الفقهيةالمحاولاتهذهسميتوقدال!نة)1(،منمناسبةموادباستخدامالفقه

بوضوحيذكربهاالتعريفوفيسننآ،-الحقبةتلكعلىمقصورةتكنلموهي-

)2(.الفقهأبوابعلىريرلبتأنها

والملخم!)3(الفقهفيالسننكتببأنهاالآخزالبعض!تذكزحينعك

أعماذأنيوضح)4(النديمأبيلابن!"الفهرستفيؤزدكمالمضمونهاالذقيق

هذهتكونأنالمحتملومن.النوعهذاإلىتنتميعروبةأبيوابنجريجابن

ذينكإلىالتصنيففيالزتادةيعرؤأنالم!حنبلابندغتالتيهيإذنالكتب

أقذتمالفقهفيال!تنيكتبمنيذكرلمالنديمابنف!نذلك،عنوفضلأ،العالمين

)1(

)2(

)3(

)4(

سمعحنيفةأبماأصحابلأ!ثهرتلمذآوكانهـ(402)تاللؤلؤيزيادبنالحسنالعراقيالقاضيأنيرغم

فلوجل.طبة55رقم6صقطلوبغاابنانظرالفقهاء.إليهايحتاجكلها،حديثأ000.2جريجابنمن

كتبعلىويحتويالسننكتابالكتبمنأولهذئب،:ابيابنترجمةفيأجاء،12الفهرست:النديم

هـ2وصميالثمكحولترجمةوكلكجريجبنالملكعدترجمة282الفهرستأيضأ:انظراالفقه

نفمه.الممدرمن

وفي.السننكتبعليهتحويمامثلعلىويحتويالننكتابالكتبمنوله:جريجابنترجمة)فيه

(.الفقهفيالننكتابالكتبمنوله:مكحولترجمة

الصعافإ"همامبنالرزاقعبد:"ترجمة842وكذلك"الأوزاعي)تربهة284صالابقالمصدر

الجارك"بناللهوعبدالخفافالمجليعطاءبنالرهابوعبداللمي،ليربنهثم:اترجمةوأيضا

بأبنعانوعمد،شيةأببنوعئمانئيبةأ!بنعحدبناللهعد:الهجريالاكالقرنأعلامومن

بنمحمدوالبخاريراهوية،بنوإسحاقعمد،بنأحمدوالمروزيمحمد،بناحمدوالأثرم،شيبة

الضرير.وحفصعمروأبويون!،بنويريج،إسماعل

القارئعلىتيسيرآالصفحاتارقامذكرعلىالفقهفيالنكتب(صحابأسماءذكرآثرتالقد،

(.بطهرانتجددرضابتحقيقهاقامالتيالطبةعلىاعمدتوقد.الكتابطباتلاخنلاف

.هـ2،-282صالابقالمصدر

تخويمامئلعلىويحتويالننكتابالكتبمنوله:جريجابنترجمةفيالأولالموضعفي)جاء+

ترجمةفيالثانيالموضعفيوجاء.ذلكوغيروالزكاةوالصلاةوالصيامالطهارة:مثلالسنهنكتبعليه

أبي)ابنولي!()النديمهوالفهرشصاحبأنلاحظ.الأؤلئلالسننكتابوله:عروبةأبابن

خطأ(.الكثيرينعنديئاعكما(النديم
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هـ()1(.أ61)تلمكحولواحدأكتابآإلأهذينمن

ورجالىالعافةالحياةفيهأخذلثعصيرحاجالبمعتتفقالآثاروهذه

الشؤونإدارةفيال!نةمعوالانسجامالاتفاقعلىأهمتةتغئقالحكوم!

أصوليلوضعالفقهاءلرأييتزايدالخلفاءطلحبفيهوأخذ،للدولةالقضائية

حاجةفيولكن،الحديثفيكتبإلىحاجةفييكنلمفالعصر.العامالتشريع

)2(.العمليةالحاجاتتخدممصتفالبإلى

لينشغلوجو؟لهاليسبآثارالمرءحفيظيماإثارةالعقيمالتفكيرمنآنهويبدو

استشهذقذرولامكتوبقذرمنهايبقلمأنهمعروحها،أومضمونهاأوبشكلها

بلغهالذيالمستوىماحدإلمطيضؤرباقيآيزالما،عفذةواحدآعملأأنغير.به

أنس.بنمالكموطأوهوألاالزمنذلكفيالفقهىالتأليف

)3(

لمآنهوالطاهزالحديمق،جوامعمنكبيرجامعأؤذالموطأغذيمكنلا

الإسلامية.المصنفاتفيالشأوهذايبلغ

الإسلاميالعالمشرقفيبهايحظىالتيالرفيعةالمكانةمنالرغموعلى

منكبيرقذريحوطهنشأتهتاريخفانهذا،يومناحتىنبصرهماوهووغربه

دارامامإ،مؤلفهاسمنالالذيالعظيمالتوقيرمنالرغموعلى.الخرافات

.328صالسابقالمصدر1()

ابنتجلهـأي617شةترفيأنهلاحظ،الفقهفيالننكتابالكتبمن"وله:الموضعهذافي)جاءه

بكير(.عروبةابيوابنجريج

المصنفاتبأحديستثهدحنبلبنأحمدفهذا.للجانواضحأيكونقدوالممصالسننبينالميرأ)2(

المرقينجمعيةمجلةفينفهتشهرجولداليهاشاروقدهـ(961)تالجراحبنلوكغالأولى

(.الجكرةالمجامغمنالأجزاءممثراستعيدتومؤخرأ،لمو-64و/21،تهل!هالألمانية

"ا.للا!أ3"حأ11!31،3ما+"لااء3ول!+4!3"ق"!+3ل!4أح+2لا3!ة153كه،احح+يملفيرفا.م:نرقا

!3+اول4أ،ها+11محا،3ل!عم(31+عا"لاا"7391)
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الحديث.فيكتابأالبدايةفيبهيغتزلثلمف!تهالهجرة

التيالستةالحديثكتببينئذكرلمالكتابهذاأننرىوسوف

أيديعلىإلأالمكانةهذهينلولم.المغاربةعندإلأاللهتمبعد،فيماسنصفها

دائر؟توسيغيتعخلونوكانواالمصادر،بتلكيتصلوالمالذيناللاحقةالأجيال

الصنف.ذلكإلىآخزإلىحينمنوضقهاالفقهيالتأليص

فيكتابأالضحيحيما،الئظيروخقيماومن،الواقعفيمالككتابيكنولم

فيحتىيذكزأنيمكنولابقردب،بعدهظهرتالتيالضخاخيناظرالحديث

بتاريخالمعتني)أيالأدبيالمؤرخنظروجهةمنالأخرىالحديثجوامععداب

الحديث.فيكتابآولي!فقهيئ،مجموعإته(.التصنيف

لمالموطأأنأي،الكمتهالاعتباراتفي-هذاكلامناعند-كثيرأنفكرولم

إلىيمثلولكنه،الحديثجوايممحتويالبتشكلالتيالأبوابكليستوعب

الأحاديثجمعتأليفهمنالقصايكنولم.وغايتهالعملهدفتماخذ

بيانذلكمنالقضذولكنوتمحيصها،الإسلاميالعالمفيالمنتشرةالصحيحة

عندبهالمعزفالإجماعخلالمنالعملعليهوماوالعباداتالشرعيةالأحكام

الإجماعطريقعننظريعلاحولإيجاد،عندهمالثائعةوال!نةالمدينةأهل

كتبمعالموطأيتفقومهما.وتمئعتقلبحالةفيتزالمالأمور،وال!نة

الحديث.كتبإلىمنهاالسننكتبإلىأقربفهو،الوجوهبعضفيالحديث

ولكتهكتابإ،أبواببعضفيقطحديثآمالأ3يويىلاالأحيانبعضيىوفي

بعينهاحالاقيإلىالتحايلمنشيءفييشيروقد،الأئمةمشاهيرفتاوىيسوق

داجماعهم)1(.المدينةأفلعقلذئرمعالخاصت!راصلهيستنبطلكي

النبيئ.بحديمثيعتنيولكنه،بالفتاوىيشغللاالحديثراوقيإنثم

(.امراتهأمالرجلنكاحمنيجوزلاما)بابده.351/الموطأشرح:الزرقافي)1(
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أقاليتمفيحدثالذيالزأيفيالاختلاتسابقيمامواضغفيرأينالقد

الدينىبالعملالمتعفقةالمسائلأهتمبخصوصالإسلاميةالذولةمنمختلقيما

وكانتال!نة،حسحتتمضيالأوتاتمنوقتفيالحياةكانتؤئا.والشرعيئ

منأصبخالجمهوز،بهاأقزوقدأيضا،ال!ن!معمنسجمةالعافةالإرادة

النزعاقيتمثلالتيالملتوي!الطرقيبينموطأسبيلعلىالوقوفالأهمية

صحيحة.فقهيةقواعدتأسيسأجلمنالمتناققة

إلىالزجوعخلالمنالأمربهذاالقيامفيعالم"المدينةمالكزيختوقد

اتجاهين:فيذلكأنجزوقدالحجاز،أهلعمل

المدينة.أهلسننعلىتحتويالتيللصحفجمعه:الأول-

فيؤزدماأساسعلفربتيماحالالبفيشرعيئهوماتصنيف:الثاني-

قدكانالذيالإجماعذلكفقدانها،عندالإجماعأساسعلىأوالضحصتلك

المدينة.أهلعزف:أي؟ذكإذبلدهفيسلطاتهاكتسب

العملعلىدائمايؤكدوهو،مذهبهدعائمأحدالمدينةأهلهـاجماع

منبعباراتالعمومفيعنهمايعبزاللذينوالزأيالعادةيمثلالذيالشرعي

إوالأمرببلدناإ،العلمأهلعليهأدركت"والذيعندنا"،الأمر"وهذا:قبيل

عندنا")1(.عليهالمجتمع

فيوالغقلللمذهبمخالفأالمدينيماأهلإجماعيكونأنيحدثوقد

هي:تسلهاحبال!هااثمار)المراضع*.؟43/،61/و،،7!2/،و236/،لم26/الابقالمصدر1()

(76)2/وا،عابالجلئمارمنيخرصمازكاةباب-

(و6؟)2/الصلبميراثباب-

(و78)2/المللأهلمجراثباب-

(61)و/امرأتهأمالرجلنكاخمنمجوزلاماباب-

(.(5و)4/القامةفيالدمأهلقييةباب-
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1(.)لأخرىاالأمصار

أجلمنأولذاتها،ضقهاالتيالأحاديمثروايةالموطأهددثيكنلم،إذن

العملية.الموطأأهدافيلخدمةوسيلةبل،غايةتكنلمهناكالحديثيةفالماذةاختبارها.

إتهحتى،مالكعندالغالبالزأيهوكانالمدينةأهلبإجماعالاعتدادإن

)2(.موطئهفيالصحيحةالأحاديثعلالتعازضيىعندتقديمهفييترذدلم

لهامف!ترالأؤلالمقامفيولكنه،للحديثراومجردليس،إذنأنس،بنف!الأ

كثير؟أمثليماخلالمنذلكعكالبرهانإقاقةويمكن.العمليةالنظروجهةمن

خاضيما،ميز؟ذالنايبدومنهاواحدأمثالأنذكزأنوحسبنا.نفسهالموطأمن

الموطأ.طبيعةفهمعلالقارئويعين

يعالجثابتعمليتشريعالإسلامفينشأيكنلمالهجريالثافيالقردقفي

لمولكن.ريببلاالقتلكانالمرتذحكتمأنويظهر،الإسلامعنالمرتذمسألة

بلايقتلأوبتوبتهفينجولا،أمي!تتابالمرتذكانإذاماعلىإجماعثمةيكن

هؤلاءأميرمعالجةفيالفقهاءرأيعلاعتمدعملتيماناحيةفمن.استتابة

)3(.مؤكد؟غ!زالمسألةهذهظفت،النظريةالناحيةومن،المرتذين

للمذاهبالفقهيةالأحكامفيالاختلافيعكسالزأيفيوالاختلاف

.11!4/:لنوويا(1)

(.مسلمصحيحعلىالنوويثرحيريدأنهالظن)أغلب!ه

.و6-59/والموطأ:الزرتاني)2(

عائةعنالرحمنعبدنجتعمرةعنحزمبنبكرأببناللهعبدعنمالكالمذكور:الموضعفي)جاءه

بخم!نخنئميحرمنمعلوماترضعاتعثرالقرآنمنأنزلفيهـاكان:تالتأنهاافيزوج

منوالظاهر.هذاعلىالعملولي!:مالكقال....القرآنمنيقرأفيماوهواللهرسولفنوفي،معلومات

(.التعارضكديقدمهفلاعدهيثتلملأنهبل،المدينةأهلباجماعالحديثيردلممالكأأنالزرتانيكلام

4162/الكبيرالسيركتابمنلذلكخصصهفصلفيالانيالحسنبنمحمداشعرضلقد)3(

.الموضوعبهذايتعلقنجماالرأيفيالمبكرةالاختلافات
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المسألةهذهفيذهتهمالنظرأهلأعملوقد.الاختلافكتبفيالمجموعة

متباينة.أساليبخلالمنكثيرآ

"وذلكمم!يتماولذالذيالمرتذبينيفزقهـ(أ51)تالمكيئعطاءفهذا

")1(.ي!تتاثداوذلكارتذ،ثم،فأسلتمكانرآولذؤقناستتابيما"،بلائفتل

واجبةالمرتذاستتابةأنكتبهمفيتزؤناستثناءبلاالمتأخرون4والفقها

الأمر.ؤلمنعلى

ينعقدلمإتهحتىذلك)2(،عكالإجماعينعقذأنقبلطويلزمنوانقف!

.للهجرةالثانيالقرنفيتغا

مبتنآالرشيدهارونإلى()الخراجكتابهمقدمةفييكتبيوسفأبووهذا

:فيقول،يقتلأنقبلالمرتذاستتابةمسألةفيالمختلفةالآراء

ي!تتاتلاأنرأىققنبها،واحتخآثارآ،ذلكفيزؤىقدوكل..9.

بمافيحئبئي!تتاتأنرأىؤقن.فاقتلوهديتهبذذمنيك!:اللهرسولقال:فيقول

الله،إلاإلهلايقولواحتىالئاسقأقايلأنامزت:قولهمنمج!ي!البيعنروقي

")3(.اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموا!مدماءهممنيعصمواقالوهاف!ذا

تفسيرها.فياشتطالمرتد(باستتابةيقول)الذيالمتحزرللرأيييميقتالتيوالحخة

لمعارضتهأوالزأيهذالتأييدالمبكرالخلافةتاريخمنالمأخودةوالآثار

الناحيتينمنالمسألةهذهفيبالفقهاءاستبذتالتيالحيرةحاليماعلىتبرهن

والعملية.النظرية

البابفيبجلاءموضخةالآثازيجدونالمسألةهذهبتاريخوالمهتقون

.أهـوصا،مةورحمةألم22/الجزان:العراق)1(

اعطهـ13،ولم!اول!ح"،3!!د"ابيرتون!يزابيلكابفيمبسوطآنراهالحدثةالعصورفيا،مربهذاالعمل)2(

ا.أحمآه3ش.48!ما!ه1"875هه.302-081

.181صالخراجكاب:يرسفابو)3(
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يوسف.أبيكتابمنلذلكالمخضصيى

كتابمننسوقه،الموضوعفي()حديمبلنصت!هناهانتعرضأنويكفي

:-المسألةمعالجةفيالفقيههذااتبعهالذيالمنهجيبينوهو،لمالكالموطأ

ديتهغئز"قن:قالع!ييراللهرسوذأنأسلتمبنزيدعنمالكعن

ديتهغترقن-أعلموالله-نرىفيماكألج!هالنبىقولومعنى."عنقهفاضربوا

فإن،وأشباههمالرنادقيمامثلغيرهإلم!الإسلاممنخزقيقنآنه،عنقهفاضيربوا

كانواوأنهمتوبتهمتغزفلالانهي!تتابوا،ولمقيلواعليهمخمهزإذاأولئك

منهميقتلولاهؤلاءيستتاتأنأرىفلا،الإسلامويغينونالكفزئ!يزون

فإن،يستتابفإنه،ذلكوأظهر،كيرهإلم!الإسلامعنخزقيقنوأقا،قوفم

الإسلامإلىيذغواأنرأيتذلك،علىكانواقومآأنلووذلك،قيلوإلاتاب

فيمابذلكتغنيولمقيلوا.يتوبوالمهـان،منهمذلكقبلتابوافإنوشمتتابوا،

إلىالنصرانيةمنولا،النصرانيةإلىاليهوديةمنخرجقن-أعلموالله-نرى

خرجفمن،الإسلامإلأكلهاالأديانأهلمنديتهيغفرقنولا))(،اليهودية

")2(.أعلمواللهبه،عييئالذيفذلك،ذلكوأظهرغيرهإلىالإسلاممن

ميزةإلىكذلكبنايفميىالسابقالمقطعفيالوارد"نرى"فيما:فقوله

للعراقيينخصماكانمالكآأنيالنوعموما.وموطئهمالكل!مامجديدة

نوويةالأربعينب:قارن.فاقتلوهدينهبذلمن:قاعدةعلىجريآهؤلاءبقتلالقولالىالرأيهذاوتطور))(

شاهين.،القاهرة4رقمو5ص

امرئدميحللا!:اللهرصولقال:قالمعردابنعن:النووكطأربعينمن41رقم)الحديثه

للجماعة.المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفسالزافماالئب:ئلاثب!حدىالأمسلم

الخبرنجدبينماهذا،المرتدلحديثأثرأنجدلاهـ2رصالئبانيالموطأوفي،791/والموطأ:الزرقافي)2(

نفه.باللفظكليهمافيموجودأيليهالذكط

حديث245صأيضأصعيدبنسويدبروايةالموطأفيبتمامهموجودأسلمبنزيدعنمالك)حدبث،

(.1وو4،الإسلاميالغربدار،تركيالمجيدعبدتحقيق،!كا4رقم

-792-



منهمالزأيسادحيثالزأيبأهلوغيرفوا،وتأتيفكيرأصحابوهم

مدرسةموقفهوهذاوأنالزأي،قبوذعليهمأنكرمالكأأنويعتقد.وتغلب

نأغير،العراقيينلمذهبالمعارضالموقفذلكإليهاينتميالتيالحجاز

)1(.المزاعتمهذهتؤتذلاأجلهمنوجذالذيوالقضذالموطأدراسة

بقفةلاقتناعهالزأي)2(،بمدرسةكافياتصاليعلمالكالإمامكانلقد

يدوركانماوذلك،العمليةالحياةضروبلجميعالمتاحةالشرعيةالموارد

تق!لممسائلفيالأحكامل!نمؤفلبا-نهمالكالإمامشغزثئمومن.بخقد

استعملآخزوبمعنى.إجماعهمفيولاالمدينةأهلحديثفيلهاحكيمعلى

"أيبالتغرقي)3(الأحايينبعضفيائهتمإئهحتىالنطاقهذافيالزأقيمالأ

".العراقيينمذهبإلمطصار

إلىثابمبوبشكليرجعونوكانواالأمر،هذاالمسلمون4الفقهاأدركلقد

)4(.العراقيينرأيمعيفعلونكانوامثلمامالكرأي

)1(

)2(

)3(

)4(

لاه+3مماس!لاي!!3ذ+ه!ء،أ+!دأ،طل!!ه!.،+ح"!425.0،11:رنقا

91.رقممبحث9هذاكتابنامنالثانيالفصلراجع

.وو/،هـ43/الموطأشرح:الزرقانيانظرالتعرقوعنطءلاه+63)دا3!3عر+هاء.

".الأصابععقل"بابالزرقانيكتابمنالأولالموضعفي)جاء!ه

عاابل.بعراقيلست:فقال"للنصالمخالفبالقاستأخذأي9؟أنتأعراقي:المسيببنسعدفقال

بنربيعةإلىموجهالكلامأنهناوواضح.أخيابنياالئةهيسيد:فقال.معلمجاهلأومثبت

تهر(.جولدمنوهموهذا.مالكللإمامويسالرحمنعبدأى

نأيحبالرجل:حنبلبنأحمدالامامشلأرقمملاحظة02.ص"الظاهريالمذهب9كتابنامثلاانظر

تهذيب:النووي.مالكرأي:قال؟فالرأي:قيل.مالكحديثيحفظ:قال.بعينهرجلحديثيحفظ

كوديرا()طبعة25صلثكواللابنالصلةكتابوفي4./أالموطأشرح:والزرقانيلم27/الأسماء

"رأييرد،الفقهيةالمذاهبوصفعندمتبايخينموقفينفيؤضعاقد()الحديثو(،)الرأيحيث

يكنالم:رلم4صالوويوتهذيب4(،لمرقم)طبقةالحفاظطبقاتانظرمتمز.دكل،مالك

".مالكرأيصاحبوكانحديثصاحب

صاحبوكانحديثصاحبيكن!لمأحمد:قال:نافعبناللهعدترجمةفيالنوويتهذيبفي)جاء،

ا.مالكرأي
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نادرآيكنلم-استعمالهالزأيأنصارعلجميمتالذي-""رأيتومصطلح

إياهتلاميذهسؤالوبالمثلوكذا"،كذا"أزى:قولهمثل،حقيقةمالكموطأفي

ومعروف،الحديثأهلعندجدأكئكرسؤالىوهو)1(،أرأيت:بقولهمرأيهعن

)2(.الزأيأهلعند

راومجردليسأنسبنمالكأنبجلاءيئصحأعلاهذجمزمامجموعمن

عندعظيمةمكانةلههذاغققهأنمنالرغمعلىالموطأ،فيجمعهالأحاديث

)3(،بثمنتقذرلاالتاريخىوالتقل!للتخزيوسيلةوهو،الحديثبعلمالمشتغلين

فيالمستخذقةالمادةيق!رنفشهوهو،الوسيلةهذهيقذتمأنمؤئفهيقصدلموإن

.عمرهفيالمدينةأفل!تلمنبهاومعزفيسائد؟برواياقيالعمليةأهدافه

المتزفتيما.المدرسةمنالمتأخرينالحديثطلاببشكوكتغذئئتللملذلك

التيالآثارثلمثنحوفإن،مطلقةضرورةبعدالمتصلالإسناديصبحلموحيث

النبي،إلىسندهاينتهيلاأي،ومقطوعةكزشقةأحاديثالموطأفيوردت

فيفتصلغيرلكئه،بالنبيسندهاينتهيقدأوالصحاب!،عندتقفولكنها

الاستهفتاءطيعةعن5،صيوسفلأبالخراجكابفيوردتبالاهتمامجديرةكيرةعباراتهناك)1(

.أوو3/الموطأشرح:الزرقانيانظر.الاشفهايةالميةبهذهيردالذي

فيجاءمايريدأنهفاحسب،الخراجكتابمنإليهارجعالتيالطبعةتاريخإلىتهرجولدئرلمالما+

:"القطانع"ذكرفصل

علىيجعلولمالعئر،عليهافوضع،العربيةالأرضمنفتوحأافتحياللهرسولأنبلغاإ...وقد

فيهايكنلموالحرممكةأنترىألا:الأرضينتلكفيأصحابناتولوكذلكخراجأ،نهاضيء

.،...جزيةمنهمتقلولاالإسلامأوالقتلحكمهمالأوثانعدةمنالعربأنترىلاأو..؟.خراج

.وو20/الموطأشرخ:الزرقاني)2(

ا:أرضهالذمةأهلمنأسلممنإحرازبابالجهاد:"كتابإليهاثمارالموضعفيالموطأمتنفي)جاء!ه

؟(....نهمأسلممنأرأيت:يعطونهافكانراقوممنالجزيةقبلإمامعنمالكسنل

يوسف،لأبماالخراجكتابفيالمذكورةبالأحاديث-الموطأعنبيدآ-الاستعانةيجبهذاولإئات)3(

معالآثارلهذهنقديةمقارنة!اجراء.الثافيالقرنمنآخرينلمؤلفينآثاروفيلليباني،)الير(وكاب

.للاسلامالاريخيالتطؤرلدراسةومفيدةثمرةستكرنذلكبعدالمصتفةالجوامعفيموجودهوما
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أزفة)2(.ولاخالملهاليسأحاديث:النفابرأيعكأو)1(،أخرىمواضغ

إلمطوانصرف)3(،الفقهفيالمراسيلاستخداممنمالكالإمالمتئفرولم

طويلآوقتأينفقلملذلكالسند")4(،"أيالشكلبنقديهتتمولم،ال!نةمضمون

الطرقيتتثعإلم!المحذثونانصردتحينعلى،المختلفةالرواياتعنالبحثفي

يلتفتولم.طرقهبتعذبأعينهمفيقيمةذاليصبخالواحدللحديثالمختلفة

طريقآ)5(،ثلاثينمنرويقديكنلمماللحديثهـ(23ر)تمعينبنيحيى

لابأحاديثيحتجنجدهلذلكفقط،واحدةبطريقمالكيكتفيحينعلى

)6(.المتأخرةالفقهيةالجوامعفيلهاوجود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضاخت،ب:قارنللرأيمالكاستخدامأوحول7"ر2/الزرقاني5!ثرحالموطأفيذلكعلىثالثمة

.،511صالإسلاميالتثريعأصول

وان،البحرينمجوسمنالجريةأخذياللهرسولأنفيجاءالذي-الحديثالزرتانيفي-كما)يريد!ه

نأبلغني:قالئهابابنعنمالكروايةمنوهو،نارسمجوسمنأخذهاالخطاببنعمر

منتصلمفاهأنالأ؟الرحمنجدولاعمريلقلممحمدآلأن،نقطعهذاالبر:عبدابن..تال..اللهرسول

وصله!كا1/6الحوالكتنويرفياليوطيتال..إلخ..رجالهئقةمعمنقطعهذا:الحافظوقال.حانوجره

يزيد.بنالسائبعنالزهريعنمالكعنمهديبنالرحمنعبدطريقمنالبرعبدوابنالدارقطني

العلل()كناب،.وهـو/2الزمذي

وتولتولنااصلفيالرواياتمناوالمرسل:وفيهالحليالبابيطبحةهـأ/أالصجحمقدمة:ملم

دار،1/2،1لملمالنوويضرحفيوردبماقارنالخصوصوبهذا"بحجةليىبالأخبارالعلمأهل

الخطيبعالجوتدهـ52لنوويواللغاتا،ساءتهذيب:وكذلك،ببيروتالعرد!،الزاثإجاء

آباد".حيدر"طبعةهـر4صالمألةهذهالكفايةفيالغدادي

006وعددهالمندفهاحديثأأ072نحوفيتقعف!،نخهباخلافالموطأاحاديثعدديختلف

إسلايةمصادرمنماخوذةالأرقاموهذهحديثا،هـ52والموقوتحديئا222والمرسل،حديث

جديد.منبغدهااخبارهامتاالأمريتدعيرلا،ذتهمعلوهي،(،أ/)الزرقاني

الحوالكتويرمقدمةمنالخامسةالفائدةفيجاءكماالأبهريبكرلأب!الاحصاءهذا)يعزى!ه

هـ(.صلليوطي

معين.بنيحصترجمة.هـأ5صالحفاظطقات:واليوطي،الميرية2/751التهذيب:النووي

وجهأثلائينمنالحديثتكتلملو:محينبنيحصعنالدوريعباسقال:الحفاظطبقاتفي)جاء،

النهذبب(فيمنلهوجاء.علقناهما

.أوو2/الزرتافيفيكاالبرعبدابنبكلامقارن
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كبيرةعنايةيئدلم،التشريعيةالحياةبمطالبمنشغلامالككانولما

عندماإليهايلتفتولم،خالصةتاريخيةمعلوماقيتتضقنالتيبالأحاديث

لأولئكخلافا،لمذهبهكبرىفضيلةهذاؤعذ.الفقهيالاستنباطعليهايتوفف

عنالتاليربصرف،النببئبسيزتتصلماكلجمعفيالمث!قةكابدواالذينالعلماء

حائلآبعضهاوقفوقد،الحديثعلملنشأةالأولم!العهودفيسيماولا،أهميته

)1(.المتكلمينوجهفيقويآ

جعلفيالأؤلالمقامفييأتيعاملوتوظيفها،الأحاديثفاستخدالمإذن

يمئلاناتجاهينبينانتقالئةمرحلةمالكويمثل.الشاكلةهذهعلىالموطأ

كانتالتصنيففبداية.الهجريوالثالثالثانيللقرنينالفقهيئالتصني!

محضة.فقهيةمؤلفاقي

بقصدالانتقاليةالمرحلةهذهمستهلأاللاحقةالحقبةمالكالإمالمافتتح

المدينة"أهلعملأيإالوضعىالقانونيزؤدأنأرادآنهوأفا،واعهـادرافي

عصرهفيأل!آخزبمصئ!صلتهفيواضحفذلكصحيحيما،تاريختيمابأئئسيى

أبيبناللهعبدبنالعزيزعبدكانالبر،عبدابنروايةوحسب.حفيطتهوأثار

بالمدينةالمسلمينالفقهاءلخضآراءمنأؤذببغداد(641)تالماجشونسلمة

المدينة،أهلإجماعحسبالفقهأيالمذهببذكرفيهاكتفىوقدمصت!،في

.تؤيدهأحاديثبأيلهالاستشهاددون

عنالاستعاضةفيففكرأنس،بنمالكلمعاصرهترقلمالطريقةوهذه

فكان،المدينةأهللفقهالحديثيةالأصولعلىيحتويبمصنضالماجشونعمل

منفيهثقمنممعانهالقدر(ليةفيجاءما"بابمالكحديثعنالكلامعدالبرعبدابن)يقول+

التيا،ربعةالأحاديثأحدهذا:..الخ..تبلهالاسأعمارأرى!اللهرسولإن:يقولالحلمأهل

مرسلأ.ولامسندألاالموطاغيرفيوجدلا

2.كاه2/الماه:عياضالقاضي)1(
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موطئه.لتأليفآخردافعآذلك

منالكثيرونهنالككانموطئهوضعفيمالكشرععندماإنهوالحق

ئئالرالعصرحاجاقيلئىمصت!منوكم،مماثلةكتبآيضعونبالمدينةأقزانه

الزاوية.هذهمنإليه

والتميزبالشهرة-منافسيهنظروجهةمن-لكتابهتنئأمالكأأنويروى

وحججه.عملهفيمفرطةثقةإنها.اللاحقةالأجيالعند

الموطآتتلاشتحيث،الثقةتلكبالفعلبززكتابهحفقهالذيوالنجاخ

بئر)1(.فيألقيتأنهالوكماالدوائر،منالأخرى

تذكرالعربعندالتأليفمنالفرعهذامصادزفإناطلاعناوحسب

الموطأ.عصرإلىتنتميأعمالثلاثة

إنهويقالهـ(أ84)تالمدنيالأسلميمحمدبنلإبراهيمالأول

وقدهـ(،أ79)تالفهريوهببناللهلعبدوالثاني)2(،مالكموطأأضعاف

مالك.موطأانتشاربعدموطؤه)3(ظهر

)أيالأخيرقالوقدفيه)4(،مذكورةمالكمنالمأخوذةوالمعلومات

هـ.صالموطأضرحمقدمة:الزرقاني)1(

،34)تالعربيبنبكرأبروضعالهجريالادسالقرنوفي.401صالحفاظطبقات:الشوطي)2(

.6/526الظنونك!:خليفةحاجيانظرالموطأ.علىشرحأهـ(

مالك.موطأأضحافالموطأكتابولهالمذكور:الموضعفيالحفاظطبقاتفي)جاء8

وقد،مالكموطأعلىوالفبى،مالكموطأشرحالمالكالموطأ:علىشرحانالعربماابناللقاضي!ه

تيهر.جولدذكركماهـولي!543شةالعرثماابنتوفي

.41،6911/الزرقافيعندذلكعلىالأمثلةانظر)3(

نفطوهبابنروايةمعيخلطألايجب(تأليفهمنانهعلىوهبلابنالمنوبالمرطأأيأالأثروهذا)4(

لرواياتاللكنويالحيعدعمداعدهاالتيالقائمةفيووصفهاذكرهاوردالتيتلكمالكلموطا

.القادمالبحثانظر(10)9صفحة2رقمتحتالموطأ
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أبووزاد"،اللهوجابهأريدماإلأيرتفع"لا:الكتابينهذينعن(مالك

بهائهافيكالشمسمالك"كتابهـ(:!5أ)تالأصفهافيمحمدموسى

عليهالعثوروأصبحالناسمنقليلإلأيعرفهلاوهبوكتابص!اشراقها،

ذئبأبيبنالرحمنعبدبنلمحمدموطأعلىوقعتوأخيرأصعبا!)1(

،الزهريمنسمععمنسمع()2(،هـبالكوفة021)تالمدنيالعامري

)3(.يحدثعمنيباليكانأنهإلأمالكعلىيقذئموكان

)4(

لكتبجديدةعناوينعنسمعناآنفآ،المذكورةالموطآتعنالنظربصرف

جزا.وهلتم،مصعبأبيوموطأ،القاسمأببموطأمثلالموطأ،اسمتحمل

)((

)2(

الجامعكابهو(مالكموطأأضعاتبأنهأوالموصوفكتابنامتنفيإيهأثرناالذيالكابولعل

القاهرة-وهبابنجامع:دفيدفايلانظرهذاالجامعكنابمنمقطفاتعلىأوللاطلاعو!لابن

لابنمنفصلينكتابينذكراللكنويكتابمنألمصوهبابنترجمةفيوردوقدأو41-أووو

(.مالكموطأ)ولعلهللموطأودثرحالكبير،الموطأهما:وهب

بولابنأن51صاللطيفعبدالوهابعدالأصتاذالئانيبروايةالموطأكتابمحقق)ذكر+

موصأصنفأنهالمصريوهببنالهعبدترجمةفيالذهبيوذكرالصعير.والموطأالكبيرالموطأكتابي

الوهابعبدتحقيتى11519/الراويتدريبفيالسيوطيذكروقد!كا14/الحفاظتذكرةكبيرا.

وهبلابنأنيؤكدماوهو،ذبأىابنوموطأمالكموطأنجبإلىوهبابنموطأااللطفعد

مودعةوهبلابنالصغيرالموطامننخةوثمة.مالكلموطأروايةوالآخر،تالفاحدهماموطأين

1.46رقمتحتكوبرليبمكة

القسطلافي:انظروهب!ابنكتابعياضالقاضياستخدملقد.3!أصبولليمكتةفهرستلا!5لما!انظر

الموطأ.كابهاليوطيلهيذكرولم،621صالحفاظطقات:واليوطي4232/الاريإرشاد

فيالذهبيلهترجمبكر،أببنمحمدالمدينيالحافظأحبماذكر،الذيالأصفهافيمحمدمرسى)أبو8

27(.و)4/الذهبشذراتصاحب،أهو5رقمترحمة(3431)4/الحفاظتذكرة

.1/61الموطأشرخالزرقايخا:

لموطئه.ذكرفبهيردولم.28صالحفاظطقات:الشوطي

.أوو/أالحفاظتذكرةانظرجولدتيهر.ذكركاهـلا51وشةتوفيذئبأبما)ابن+
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فيتذزقيحتىمستقلةموطآتأنهاعلإليهايئطزألايجبوهذه

المبحثنهايةفيآنفاذكرناهاالذيالكتبهذهإليهاتنتميالتينف!يمهاالسلسليما

،الهجريالثانيالقرنفيالنبوئالحديثصخيمافيالثقةوتهتز3(.)رقمالسابق

بطريقمالكالإمامعننقلهاعلىتتابعالتي-الموطأنسخأنأحااعتقدلو

نضهافيبعفيىعنبعضهاتختلف-متعددونرواةمباشرةغيرأومباشرة

بأنهاالظنإلىالمرةتدعوقددرجةإلىورتبتهاغايتهافيوكذلكومضمونها،

متشابهة.كتبمجردريببلاوأنها،المنفعةمتباينة

اثنتينبينمقارنةوعقدالمختلفةالموطألنسخالمتاحةالرواياتدراسةإن

قدأنسبنمالكبأنالاعتقادإلم!تفضي،اليومحتىموجودتينتزالانمامنها

جدآ.مهزوزاعتقاد925(،ص)انظرالمناولةأوبال!ماعسواءثابتآنصأصنع

كبيرأ.اختلافآالواحدالكتابنسختاتختلفلاقدالحالةتلكوفي

وثقوقدمالكأتطهرالتيالرواياتتصديقإلم!قيلآاكثز4المريكونوقد

مالك،لتلاميذنسنيمنيقرأالكتابفمتن.عليهغيرضتالتيالموطأنصوص!

عنه)1(.جاءكماالمتنبنشريأذنثمتصحيحالببعدفيماأوحينئذيضعيستمعومن

نأنسمعآنناكما.المتنضبطأساليبلبعضاجازةتغذتلكتزالولا

أبا"يا:ويقول،مخطوطةنسخةكسائهمنويخرج،مالكمجلسإلم!يأتيبعضهم

فكيف:قال.فعلتقد:فقال.ليفأجرةوقابلتهكتبتهقدموطؤكهذا،اللهعبد

ولو)2("شئتأيهماقل:مالكلهقال؟مالكحدثناأومالكأخبرنا،أقول

ليسفإته.شماعأوعرضيىدونكتابهمنعديدةن!خآالمؤثفأجازأنحدث

باتفاقي.صحيحآموطآكانالنحوهذاعلىيروىماكل

عنه.للطعماواليئعلالعرضأنوفيههووالكفاية:البغدادي)1(

.و،3صالابقالمصدر)2(
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،المعتمدةالئسخةإنهانقوذأنيمكنالتيشيوعأ،الموطأن!نيأكثزإن

أحاهـ()1(234)تالمصمودييحيىبنيحىالأندلمحيالفقيهنسخةهي

عملالتيوهي،العلميةمكانتهاعلىالنسخةهذهحافظتلقد.مالكتلاميذ

المشارقةعندالموطأعنالحديثعندالذهنإليهاوينصرفثالشزاح،عليها

يحى.بموطأالنسخةهذهوتعرف،والمغاربة

روايةمنجئنأخرياقيهنالكفإن،النسخةهذهعنفضلآولكن

للموطأروايةعشرةخمسهنالكالجملةوفي،مالكعنالموطأتققواآخرين

قريبأ.ذكرهسيأتيالذيكتابهفي)اللكنوي()2(الحيعبدذكرها

يحىبنيحىنسخةوبينالرواياتتلكبينالاختلالتتزىأنأخحثوقن

توفيمدنيفقيهوهوالزهريمصعبأبيروايةأنيتذكرأنالمثالسبيلعكيكفيه

فيموجودةغيرتقريبآحديثبمائةتنفرد(الحيعبدعندوهـ)ورقمها242سنة

.ونقصانزيادةفيهامنهاواحدةكلأنمنالرغمعل،الرواياتمنغيرها

منشواهذقابلناداذاأؤلها،فيالأخرىمعالواحدةتئفقأنالعسيرومن

بأنهاالقوذيمكن-أحيانايحدث-كماالمعتمدةالئسخةفيموجودؤغينالموطأ

)ر(.الأخرىالزواياتإحدىمنأيخذت

روايةجميعهاعليهاظهرتللموطأ)4(،أوليآنمطآعشرخمسةهنالك،إذن

،+!مه.محا"ءد"ع!د!328يههالز،+حمداول،دأ3!ف!دعم،)282!إشايخافيالملمينتاريخ:دوزيرينهارت())

النسخهذهآخرأنكيرللموطأنسخةعرةستعددجث2أهـأ-صالممخدالتحليقاللكويانظر)2(

المختلفةالرواياتعنالمزيدولمعرفة.عبمسندهيبلللمرطأ،صجحةروايةلشتقائقهفي

6.267/الظنونك!:خليفةحاجيراجعللموطأ

درسحيثا،ندلىأهلبهااكىمنهافخمسةواحد.بقدرجميعهاالموطألرواياتافيعيكتبا)3(

علىنظرةإلقاءخلالومن.الفقهفيأساسكتابأنهعلىالهجريينوالرابعالثالثالقرنينفيالموطأ

كان!التيالرواياتنرىأنيحكن،،مجريط-كرديرا"ثرةبشكواللابن()الصلةكتابفهرت

هأ.722)تالقفي:والصرابخطأوهوالقعبي،لروابةذكرناكوردوقدالأندل!.فيشائعة

أمرائهمنواثنينالرشيدهارونالخيفةأنفيهاجاءالتيالممريينبخزانةالموطأنسخةأنالمحتملمن)4(

.511صالخلفاءتارلخ:اليرطيلها.أصللامالكمنسمعا
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التيالباقيةالرواياتأقا.والعمليةالعلميةالأوساطفيشاعتالتييحيى

عنديحيىروايةجانبإلمطوالدراسةللبحثموضوعأطويلةلفزةظتت

بموطأعرفت،فقطبواحدةإلأمنهانظفرفلم)1(،المسلمينمنالمتعلمين

أكثرالمدينةفيعاشحنيفةلأبيمشهورتلميذوهو،الشيبانيالحسنبنمحمد

معالغالبفيتتفقلاوروايتهأنس،ابنمالكمنوسمعسنينثلاثمن

وبعض،الأبوابفصولفيكبيربشكلعنهاتختلفالتيالمنقحةيحيىرواية

وبالعكس.مطلقآيحىنسخةفيموجودةغيرالشيبانينسخةفيالفصول

ليستالموطأمنبلاغاتإلمطالبحثهذامنمضىفيمامرتينأشرناوقد

هامشأ6!ص)انظريحىنسخةمنومفقودةالشيبانينسخةفيإلأموجودة

يحيى،روايةمنأصغر)2(المجموعحيثمنالشيبانيروايةإن(.أو6ص،أ

منجملةفصللكلالشيباف!أضافنفسهالوقتوفيأقل،أحاديثهاوعدد

محمد"،"قال:بقولهويصذرها،حنيفةأبيومذهبمذهبهحسبالتعليقات

له.مخالفتهاأوالموطألمتنموافقتهاعنالنظربصرف

المتعارضة.للآراءمؤتذةآثارالشيبانيموطأمنكثيرةمواطنفيوترد

شديدا)3(.طولآأحياناالشيبانيتعليقاتتطولوقد

علىهذه،النظروجهةومن،الشيبانينسخةإلىننظزأنيمكنهنا،ومن

له.نقدفيوتطؤر،مالكلموطأتهذيح!أنها

الزاجمكبفيذلكعلىكيرةأئلةوثمة،مختلفةبرواياتالمرطاالحديثطلبةلعضيدرس)1(

ت)مكيبنالغيعدترجمةفي26(8صكوديرا)طبعةالآبارابنأوردهبماهاهاواكتفي،والرجال

بكير.ابنوروايةيحصرواية:بروايينالمرطأقر(أنهمن3(65

61علالثانيموطأفيالكاحكابفمثلا،أبوابعلكتابكلوتحري(،كتإلىالموطأأينقم)2(

فيالأبواببينومائلهأحاديثهأكرتوزعتالجامعكتابعلىيحصبروايةالموطأيحتويكما.فقطبابا

.الشببافموطأ

الئيانيموطأانظر.الإمامخلفالصلاةفيالقراءةبابفيجاءما(العيقاتأالاضاماتهذهاطول)،(

.االقراءةفيهيجهرلايخماالإمامخلفالقراءةباب9يحصبرواية(أقارن58ص
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طبعاتهنالكمحمد)1(لموطأالعديدةالمخطوطاتعنالنظروبصرت

مختلفةحجريةطبعاتثلاثيدىوبين،ومتوافرةالهندبلادفيمطبوعةلهحجرئة

عبدالعلامةعليهاأشرفلكنهؤ)3(منوواحدةلوديانا)2(،مناثنتانالكتابلهذا

نأافتراضويمكنضافيأ.وشرحآطويلةمقدمةلهاووضع)اللكنوي(الحي

نأعلللبرهنةالحججأنواعكلوالتحيزالهوىمنشيءفيجمعالمشرقىالعالم

العلماءسيتأثرولذلك،يحمىموطأمنوقيمةتوثيقأاكثزالمنقحةالشيبافطنسخة

الأفضلمنولعقه.المسلمالعالمهذاساقهاالتيبالحججالشيءبعق!الأوروبيون

.الايضاحمنالمزيذشئناإذاجنبإلمطجنبأالروايتينهاتيننضغأن

ققالغينبعرضنكتفيمتا،طويلآوقتأسيستغرقالأمرهذاإنوحيث

شارحآالشيبانيأصبحكيفلمعرفةبينهمابالمدارنةنتمكنحتىروايةكلبعد

له.وناقدآلنضه

يحىبروايةالموطأ

المقابر:علىوالجلوسللجنائزالوقوف

بنيحيى)أ(عنمالكعنيحيى

بن)ب(عمروبنواقدعنسعيد

الشيبانيبروايةالموطأ

للجنائزالقيام-

عنعنة()بلاأخبرنا-أ

عمروخذف-ب

مخطوطاتفهرست:ا-لفرت:وكذلك.ب817صالبرلطانيبالمتحفالشرقيةالمخطوطاتفهرستانظر)1(

الحليمعدترجمة2لم38/العربالأدبتاهـلخ:بروكلمانانظر،أ4417رقم244/الملكيةبرلينمكتة

يصفإنهخى،مالكلموطأفقطروايةمجردهذهأنيعرتلاالمسلمالمفهرسأنالطري!ومنالنجار(

الإضافاتأنمعأالخصوماعزاضاتعلىويردمالكمذهببروحيكتبهناوالمزلف9بقولهاليهاب

خفي.فقيهنظروجهةمنمالكضدموجهةالثياني(روايةأمنبابكلنهايةفيالواردةالأخيرة

كتابهفياللكنريالحيعديربدولعلهالمملمالمفهرسسماهالذيهذاباسمهناتيهيرجولديصرحالمء

(.الجزميمكنفلاالآنيديبينالكتابهذايكنلموحبثالممخد،التعليق

ثتمقضبشرحمعصفحة002فيتقعالكريمعبدمحمدهـبمطبعةأ192سنةالأد!لىطبعت)2(

بحاشيتها.تيلةملاحظاتمعصفحة2لم5فيوتقع،الرحيميهـبمطبعةأ292سةفيوالايةبحاشتها،

صفحة.412فيوتقعمصطفيخانمحمدبمطبعة12ولمشةطبعت)ر(

نفسه.الابفيمستمرالخبرهذا)4(
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بننافععن)ج(معاذبنسعد

بن)د(مسعودعنمطعمبنجبير

"أن:طالبأبيبنعليعنالحكم

الجنائزفييقومكان!م!اللهرسول

بعد(جلس)هـ()ثم

مناليهودإجلاءفيجاءماباب-

المدينة:

آخرموضعفيالحديثهذاوردأ

عنمختلفب!سناديحيىموطأمن

:كانفيهجاءالعزيزعبدبنعمر

نأ!ي!اللهرسولبهتكلمماآخر

والنصارىاليهودالله"قاتل:قال

مساجد.أنبيائهمقبوراتخذوا)أ(

"العرببأرضدينانلايبقين

والجلوسللجنائزالوقوفباب-

المقابر:على

أبيبنعليأنبلغهأنه)4(مالكعن

)أ(القبوريتوشدكانطالب

هـانما:مالكقالعليها.ويضطجع

نرىفيماالقبورعلىالقعودعنيهيئ

أبيعنمالكوعن)ب(للذاهب

حنيفبنسهلبنعثمانبنبكر

بنسهلبنأمامةأباسمعآنه

فماالجنائزنشهدكنا:يقولحنيف

يؤذنواحتىالناسآخريجلس

آخرفجلس:الترجمة)في(.)بخ

الأنصاريمعاذبنسعد-ج

الحكم.بنمعؤذ-د

)بالإفراد(الجنازةفييقومكانهـ-

نرىلانأخذ،"وبهذامحمد:قال

،فتركشيئاهذاكان".للجنازةالقيام

حيفة.أبيقولوهو

يصلىأومسجدا،يتخذالقبرباب-

يتوسد.أو،اليه

عنالزهريحدثنا:مالكأخبرنا

نأهريرةأبيعنالمسيببنسعيد

اليهوداللهقاتل:قالءلمجحاللهرسول

مساجد.أنبيائهمقبوراتخذوا)أ(

وعبارةالنصارىلفظةهنا)حدقت

(.العرببأرضدينانلايبقين

نفسهالباب-

عليهايتوشدكان-أ

سقطت..نهيوإنما:مالكقال-ب

النسخة.هذهمن

أيضا.سقطتالعبارةهذه-ج
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(.بالآذاننوديحتىالناس

السرنكاحباب-النكاحمنيجوزلاماجامع

.نجيزهولا:الشيبانينسخةفيأ-مختلفةأشكالالبابهذافيأ

(للمجهولبالبناءترخمت)وفيهاعلىوالمبنيةالمشروعغيرللنكاح

النكاحلأننأخذ،وبهذامحمد:قالتوزعتوقد،الفاسدةالعقود

ص!انما،شاهدينمنأقلفيلايجوزالشيبانينسخةفيالبابأحاديث

رجلعمر،رذهالذيهذاعلىشهدا.مختلفةأبوابعل

الشهادةلأنالسز،نكاحفهذا.وامرأةالز!ليرأبيعننافععنمالكعن

الشهادةكملتولو،تكتمللماتيالخطاببنعمرأنالمكيئ

كان،وامرأتينرجلأوبرجلينرجلإلأعليهيشهدلمبنكا!

لمانماصآ،كانوانجائزأنكاحآولاالسرنكاحهذا:فقال.وامرأة

بغيريكونأنالسرنكاحيفسدفيهتقدمتكنتولو)أ(أجيزه

،الشهادةفيهكمقتإذافأقاشهود،.لرجمت

أصوه.كانواوإنالعلانيةنكاحفهذا

عنآبانبنمحمدأخبرنامحمد:قال

الخطاببنعمرأنإبراهيمعنحماد

النكا!فيوامرأتينرجلشهادةأجاز

لفرقة.وا

أبيقولوهونأخذ،وبهذامحمد:قال

حنيفه.

)5(

وقد.الحديثلعلمالأدببالتطورفيخطو؟أعظتمالحدي!ثتصني!يغذ

النشاطمنجدأمهئم4جزالحديثماذ؟خمعأنالمرحلةهذهبعدتجليآأصبح

فيدورلهالحديثأنعلىالإصرارذلكمنواكثز.الإسلامفيالفقهي

تنامتأنيلبثولم.الأخرىالشعائرإلم!بالإضافةالفقهيئالعمليالتطبيق

المشققة.هذاخدمةفيالذقيماوجهوعلالفطز،ينموكماوتزايدتماذئه
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وجو،هأصبحالمتراكمةللمعلوماتالمنهجىالئنظيتمأنذلكمنوالأكثر

التيالحديثيةالتصوصمنالهائلالقذرذلكاستخداملتيسيرضروريآأفزأ

الدراسةأجلمنالإسلاميةالأمصارجميعمنالعلماءأيديفيتكذست

معا.العلميةوالأغراضالنظرية

أبسطإن.مختلفتيننظيروجهتيبمراعاةالمنهجيئالنظامهذاتحققوقد

تتيئأنيجمثوهذا،الضحيحالحدي!ثحولآراءبانبثاقمرتبطالتنظيمأنواع

م!تذآ.ي!قىالحالةهذهوفيالضحاب!أحدإلىانقطاعغيرمنصحيحبسند

"المسيد"))(،ئ!فىالأحاديثهذهمنبهبأسلاقذيىبجمعيقولمومن

الحصولفييرغ!بمنإليهمويرتحل،القوليللحديثمرغوبامصدرأويغذ

شيخعك"المسيد")3(تقمبأطيقوقد)2(.الصحيحةالأحاديثتلكعك

الجعفي.اللهعبدالبخاري

الذيالمصرأوالمكانباسممرتبطةالغالبفيتكون)ائميد(ولفظة

أحاهمقئ!قى،الحديثمهبطأهفهتعذهوالذي،عصرهفيالعالمفيهيغطم

ص5ء)4(-.،
كانالزوايةلمكانؤفقااو،ولمحته!مضزك!يدوالآخربغداد،ك!يامئلا

)5(.اليمنم!يدأوالشامك!يديقاذ

فقالوا:اللفظةهذهترجمةفيبطوطةلابنالفرنسيونالمترجمونأخطأوقد

،يده!3لا)55ثاخ."،ا296؟دوزريعزفهكذامصادرها،علىدذأولأحاديثاعرفصوهر)()

نطقوييع51صأمينمكتبةفهرست،لاندبرجمثلا:انظر.الحديثإجازاتفييتكررذلكنجد)2(

خطأ.وهوالمخطوطاتبعضفيالمفعولاسمبصيغةالمندلفظة

العروص.وتاجالمحيطالقاموسفيد(ن)سمادةانظر)3(

1.055/المقري)4(

4.و5ص25،وصالحفاظطبقات:السيوطي)؟(

اليمنمندماتوفيها:الحربإصحاقأبيترجمةفيالحفاظطبقاتمنالأولالموضعفي)جاء+

(.الشاممسندالامامالزخالالمقيدالحافظ:خليلابنترجمةفيالثانيالموضعفيوجاء.الدبريإسحاق
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يطققصار)1(بالحديثالمرأةفيهاشتغلتالذيالزمنوفيه،11.أوله!4ااأ4ء3

المسيذة)2(.تقمبعليها

لتشقلاتلقبهذاات!اعمعتتناقضللمسيدالاقليمتةالحدو؟وتلك

036)تالطبرانيإنحتىالمشاهير،المحذثينحالةفيكقهالإسلاميئالقالم)3(

الضرامة-منشيءفياختبرتالتيالأحاديثوأقاالدنيا،مئميذيسمىهـ(

وأما،خارجيهنظبروجهيمامنقتضتفتوثيقها،أجلمن-قليلأتنقصأوتزيد

بعض.إلم!بعضهاقئضثمالضحابةعندأسانيذهاتنتهيالتيالأحاديث

الضخابيماأحايرويهاالتيالأحاديثجميعضتمإلىالمحذثويعقا

ثمالإسناد،سلسلةعنالئنهيربضزفيبعضإلم!بعضهاعازببنكالبراء

دواليك.وهكذاآخر،صحاببيرويهاالتيالأخرىالأحاديمثإلىيتحؤذ

خارجيئمبدأهو،التجميعمنالتؤغهذاعليهيقومالذيوالأساس

فينظيرمحلليسنفمهأوالحديثفمتن(.)ذاتيشخميئمبدأإئهلتقلأوتماما،

الضحاب!اسمهوعليهئغؤذالذيوالمعياز.التصنيفمنالضربهذاتأسيس

هذالكتابناوالحواثيالذيولراجع1()

ورتبهامحمديةدراعاتكتابهآخرفيج!لدتسيهروضحهاوالاستدراكاتالتحليقاتمنمجموعة)هي"

(.الحديثكتبفيالمرأةعوانومجمل4رقمهرهاإليهثيرالذيوالذيلذكرهالأرقاموفقا

هناكالواردةالأصيلةولفظة.أأصأجبرلينمكتبةفهرست:آلفرت؟أ201/الرحلة:بطوطةابن)2(

فيالصقينبهاتينتنعتنفسهاوالمرأة،الفنهذافيالزددكئيرتاالصفتانوهاتانالأصليةلفظةتسقبدل

)مخطو!(.ب11ورقة2جزءالمحدثينأعانيدكتاب

أباالدينسراجالعراقمندالصالحالحالمالإماماليئالمجدبهذاولقيت:بطوطةابن)يقرل"

بنالرحمنعدبناللهجدمحمدأبيسدجمغفيهعليهوسمعت،القزوينيعمربنعليبنعمرحفص

بهأخبرتنا:قالوسبحمائةرحرينسبعةعامالفردرجبشهرفيوذلك،الدارميبهرامبنالفضل

الدر(.أببنعليبنعليالحنأبيالدينتاجالعدلبنتفاطمةالملوكبنتالمندةالصالحةالثيخة

.431صالأس!اءوتهذيب71وو،لم2الحفاظطبقات)ر(

ترجمةفيالثانيالموضعوفيالديامند:الطبرانيترجمةفيالحفاظطبقاتمنالأولالمرضع)جاه*

الدنيا(.لأهلإماموهو:راهويةابنفيهقالاليابوريالحنظليالتميميبكرلنيحصبنيحص
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الأحاديث.منلمجموعةراوانهعلىيذكرالذي،فحسب

فيهاحديمبكللأناث!تد،اسمعليهائطققالحديثيةالمجاميغفهذه

النبي،عنيرويهبدورهالذيالضحابةأحدإلىالضحيحبسندينتهيبمفزب

م!تد)1(.حديثهو

تضتمالذيالجامععللتطقق،للحديثضق!منالتسميةهذهانتقلتثم

)2(.الأحاديثتلك

علاسقها،إلأعنهانعرفلاالقديمةالمسانيدمنكبيرعد؟وهنالك

)3(.الإسلامفيدراسيماموضوغطويللوق!بظقتأنهامنالزغم

وتوجد)4(،حنبلبنأحمدمسندوانتشاراذيوعاالمسانيدتلكواكثر

منوعددبجوته)5(،دوكالبمكتبة958رقمتحتمخطوطةمنهمتعددةأجزاء

)6(.ببرلينالملكيةبالمكتبةالمخطوطةالنسخ

)1(

)3(

)4(

)6(

"أدس!"أ،ح5!ل!ول*عا4ء3أ2ل!41-!أ+،82.0

646.صالقيةالمصطلحاتمعجم4،صالدارميمقدمة

(.الطبعاتلاختلاتالدارميشنفيالاستئهادلموطنأهتدالم+

الأثير:ابنانظر.الادسالقرنفييروىيزالماوكانهـ(هـ22)تأسامةأيبنالحارثم!د:ثل

الخديوية-المكنةفهرت.نقديةودراسةبحثموضوعالثامنالقرنحتىوظتت618/الكامل

الحميدعبدمندوهناك285(1/لبروكلمانالعربيالأدبتاريخانظرأ611صالأولالجزءالقاهرة

اسانيدانظرمصر.فيالعاثرالقرنفييقرايزاللاالذيهـ(24و)ت،الكثيعمدأبوالحافظأ

.61رنمورقة2جزء()مخطوطالمحدئين

شبرنجر:انظر1/6.45فهرست،الدينىمذبهلتأييدأحاديثبمجموعةالمسندلفظةطءك!احءيفر

جوته.2(1)صفحةوجزءمحمدجاة

مذهبيريدوهل؟الدينيمذبهبتأييدالمرادمائمأحد؟بهيقللمللمندغريبنعريف)هذاه

المند(.صاجا

نفها.المكتبةمن6هورقموالمخطوطة095رقمالمخطوطةأيضاقارن

لبروكلمانالعربماالأدبتاريخ:أتارنأو3و،7521الأرقام:9لم2/برليئمكتةفهرست:ا-لفرت

الأعداد.تحتجديدةطبعةوثمةهـأو6سنةبالقاهرةأحمد،مندأيوطغ1،903/وذيلهأ،وأ/

مقالت:للمسندتسيهرجولدخصصوقد
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تزولملوحتىبهخاض!ك!تا)صحابب(راولكلخضضأحمذم!تل!وفي

راهويهبنإسحاقومسند)1(.النبيعنالحديثمنيسيراقدرآإلأالصحابطذلك

فيهوقعزمنفيالنبويالحديثعنالأشذاءالمدافعينآخاهـ(233)ت

المسانيد)3(.تصنيففيالأسلوتذلكأيضأيعكش)2(،المدارسبينالاختلاف

أشياء:ثلاثةنضي!أنيجبالحديثجوامعمنالثانيالنوعإلىننتقلأنوقبل

علىالحقيقئةالمصالحتغفبتحينماحتىالمسانيدكتبجمعاستمرأولا:

الحديث.كتبتنقيح

فعلكماالمعجمحروفحسبألفابائيأترتيبأر"تتتالتناولميسورةولجعلها

)4(12
التيالقديمةالمسانيذإنحتىمسندهيهـ(204)تالغسافيمحمدالحسينأبو

)6(.ملاءمةأكثزلتكونالمعخمحروتؤفقترتيبهاأعيد)5(مختلفبأسلوبجمعت

*لاححح،78ق!ءا+ممل!اأ!س!ولس!4ح63ئاس!3اأس!آحء5ء*3"لل!8ول65أس!4+ح"لاولس!+ل!ا!!ء!هه،

ي!!د!ل!،)،(6981)346+

يرويهمافقطحديئانيوجدجثأووورقة،5ورقمالمخطوطةجوتهمكتةفهرستمثلا:انظر)1(

بعكك.بنالسنابلأبوالصحاب

(.البجاويعليتحقيئأهـ446/البرعدلابنالاستيمابكتابفيالسنابلأبيترجمة)انظره

منهعمعوقد.2لمصالظاهريالمذهبكتانجاانظر،،الأصفهاني!ليمانأبوأالظاهريداودشيخهو)2(

بذكرألهجأحداأر،ولم:بقولهإسحاقيصفوهو،كثيرةاضاهعنهاخذوقدالحديثقيةابنايضا

المعروفالحنظلي)براهيمبنإسحاقمنعليهاوالتنبيهأقوالهمقبيحعلىوالبعثوتنقصهمالرأيأصحاب

.5،صالحديثمختلف.،القياسولزمرااللهرسولوسنناللهكتابنبذوا:يقولوكانراهريهبابن

العربالأدبتاريخ:أبروكلمانو1/50القاهرةفهرست.بالقاهرةالعهدولمطبمكتبةموجودمنهجزء)3(

151رتمها!فياليهاائمارمقالهفيجولدتيمانظرالأخرىالمسانيدولمحرفة.25لم1/()الذيل

،1.23/وذيله،أو16/بروكلمانوكذلك

.و7رقم12صالابقالمصدر:لاندبرج)4(

الإسلامإلىالدخولفيأضتميتهأيالإسلامفيالصحابيمكانةحسبيتمالأعلفيالتللكان)3(

.646صالفيةالمصطلحاتقاموسانظر.وهكذابدر،غزوةفيوئاركته

-1هـ6أ/بالقاهرةالخديويةفهرستانظر.المعجمحروتحسبأحمدالاماممشدترتيباعيدوقد)6(

ترجمة،11،/العربماالأدبتاريخ:بروكلمان:قارناحمد!ندترتيب:المقدصيبكرأبوأ23و

النجار،الحليمعد
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للعالم"والسننالمسانيدجامع9فيأشذهعلىطحققدالأمرهذاأنويبدو

هـ())(.لم44)تكثيربنالدينعمادالدمشقي

بنمحمودبنمحمداللهعبدأبوالدينمحبالبغداديالتجارابنوكان

المنير)القمرسماهالصحابةجميغاستوعبجامعأمسندآقبلهصئصقدالحسن

الكبير()2(.المسندفي

معرأيناكماالحديثلجمعالأصلفيتصتفلمالأئمةكتمتإنثانيا:

وقدوالتثريع،الفقهفيكتبآلتكونهـانما3،رقمالمبحثفيمالكموطأ

موضوعألجعلهاالمستذةالأحاديثالمتحفسينالمذاهبأتباعمنهااستخرج

خاصة.لدراسة

حسبولكن،الزواةحسمتعلمناحذعلىتصتفلمالمسانياوهذه

ليستوهيمنه،استخلصتالذيالأصليالكتابلفصولطبقا،أحاديثهم

الإمامم!تذأنالظنالخطألمندراته.أسماءهمحملتالذينلأولئكآثارأ

الإمامتلاميذاستثنىوقطعا،.الرواةالصحابةأسماءحسبجمعهقدالشافعي

علىورتبوها،المبسوطمدونتهمنالمسندةالأحاديثالحسنبنمحمد

)3(.الفقهيةالموضوعات

)الفتحاسمعليهو(طلقالساعاتيالبناالرحمنعبداليئالفقهيةالأبوابعلىترتيبهأعاد)وقد*

القاريءعلىصاجهبهيترعظيمعملوهومصر،فيوطغ(الئبافيأحمدالإماممندبترتيبالربافي

(.الأولىصورتهفيأحمدمندمعالتعامل

216/العربالأدبتاريخ:بروكلمانكارلانظر،أأر44رقم215/الملكيةمكتةفهرست:آلفرت)1(

،.الألمانيالنص

2462/الوفياتفوات:الكتي)2(

.(1هـ442/للذهبيالحفاظتذكرةفيالنجارابنترحمة)انظر*

".الجامعلقبعادةعليهويطلقهـ(246)تالأصماللهعبد5ب41ورقة،كطوط،الملقنابن)3(
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)1(،مالكموطأمسندفظهرنفسهاللعمليةماللثموطأتعزضوقد

)2(.حنيفةأببلمسندحدثنف!ا4والشي

استخدمها،التيالمستذةالأحاديثمنالهائلالعدبذلكإلىلإشارةوبا

أبيلمذهبالخصوموخقهاالتيالئهمةفسادعلىبذلكنبرهنأنيمكن

به.واعتنائهالحديثإلىالتفاتهقلةوهي،حنيفة

تسمحلاحيث،ال!ابعالقردزوحتى)3(أصحابهبأوائلوابتداء

لجمعجديد!محاولاتظهرت،الحقبةهذهبتجاوزيدئبينالتيالمعلومات

أبوالخوارزمىالفقياؤتجذالسابعالقرنففي)4(،مذهبهمنالمستذةالأحاديث

كتابفيجعلها،حنيفةلأبيمختلفآمسندآدئرخمسةمحمودبنمحمدالمؤيد

ولعلهفاالحالهوكماكتابهاسمذكردونالمؤلفباسما!تفاءعلىأحياناجولدتيهردأبالقد!ه

آثارولههـ(408)تالملقنبابنالمعروفالأنصارياحمدبنعليبنعمرالدينسراجهاهابريد

إله(.رجعالذيالمخطوطإلىالاهتداءالييرمنولي!مخطوطأكرهاكثيرة

أبووضعهوآخر.5543/الظنونكف:خيفةحاجيانظر،هـ(.ر30)تشعيببنأحمدوضعه)1(

الغافقي.عننقلا02صاللكنويالحيعبدسافهوصفولههـ(81،)تالمالكيالجوهريالقاسم

الموطأ.فيمسند:2241رقم0،3صكوديراطبة:لكوالوابن.هـ7هاث!راجع

العماد:ابنانظر،الموطأمدصنفالمصرياللهعدبنالرحمنعبدالقاسمأبوهو)الجوهري،

.151و/الذهبشذرات

أوعن2رقمملاحظة4و1/1لكريمراالئقافيالرقاتاريخكتابفيأثيرتالتيالمائليحموهذا)2(

)2،.16/وذيله177/بروكلمانانظرحيفةأبيمسالد

مؤلنىبينمنالحسنبنومحمد3،024/أبروكلمانيوسفوأبا-حنيفةأبالإمامابن-حمادأالمؤيدأبويذكر)3(

.8لم،3،42لمالأرقامقطلويغا،ابنعندنجدهاوالرابعالثالثالقرنينمنمعلوماتوثمةالمانيد.هذه

.يبزجلافيهـأ62شةفلرجلبثرهقامقطلوبغالابنالحنميماطقاتفيالزاجمتاجكابيريد)أحبه،

.42صالئيعةكب:الطوسيانظرحيفةأبيمسندأيضاكتبهأ24و)تعقدةابنالثيعيالحديثطايب)4(

لآصادقمحمدبتعليقأ9و7الأشرتبالنجفطغ.الطوسيجعفرلأبيالفهرسكابيريدالعله+

(.العلومبحر
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مسانيدكليستوعبلمذلكعملهأنغير)1(،الفقهأبوابعلىورثتهاواحد،

)2(.حنيفةأبي

المسانيدعنكلتآيختلفوهوالمسانيد،خمعضروبمنضربهذاإذن

عنها.تمئزأنويجبكلامناأؤليفيوصفناهاالتي

لتشقليمتذالم!تدمصطلخجعلالمتأيخزاللغوئالاستخداتمإنثالثا:

الحديثكتبكذلكشقتتالأوقاتمنوقتىوفي.الحديثفيالمؤلفاقيجميغ

هذاازدادوقد.الجامعالصحيحالاستخدامفيتسمىأنالأولىوكانم!تذأ،

الزمن.معتدريجيااللغويالاستعمالفيالتوشع

"ف!ند:قولهمالمسلمينالمتعقمينبينالتحاورعنديوميأنسمعولذلك

أقذتمصهان.الأقلعكمصزفيذلكؤتجذتوقدم!يم"،و"مم!ند")3(البخاري

مصطلحاتصحة،الاكثرالفنيئالإصطلاحبحسبلها،اللغةلتعليممدرسؤ

ترتيبها.فيبهاترتبطآثارمنبهايئصلوماآنفأ،شقتتالتيالمجاميعلتلكنحالفة

بالقاهرةالخديويةبالمكتبةالخوارزمينحطوطةمننخةوتوجد.5633/الظونكف:خليفةحاجي)1(

النسخةعلى-فريدةمقدمةعلىتحتويبنخةلهأدينالذي-فولرسد.ويحيل(!كا14/)فهرس

سنةآبادجدرفيطبعتوقد-النجارترجمة3124/بروكلمانانظرأفاضلمصطفىبمكتبةالموجودة

هـ،أ233

علحنيفةابشيوحترتيبمعجزئينهـفي3321شةآبادحيدرفيونثرت:بروكلمان)يقول4

ومنها،كهمسندهحيفةأبيتلاميذبهاروياليالأسانيدمنطريقأ51تجمعوهيالهجاء،حروت

(.الفقهأبوابعلىالخوارزميرتبهاوقدلثيانيالآثاركاب

ورتة،لأولاالجزء()مخطوطالمحدئينأسانيدفيالمذكورةالافهون!أحمدبنعليمجموعةمئلا:انظر)2(

.521-216؟5الأرقامو26/برلينمكتبةفهرس.آلفرتقارن.ب91؟

أللبخاريالصجحالمندجامع9:أسفلمنأ546صلايبزجفهرستأحاعء!"!3فلايثر:قارن)3(

اللبناقالكتابدارطبةلمو2صالمقدمة:خلدونابن،وكذلكب46؟صالسابقالمصدر:تارن

الصحيح.بالمشدالثجينكابيصفحيث
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)61

يطققالتيالآثارتلكفينجدهاالحديثلتنظيمالجتدةالطرقإحدىإن

حسبالأحاديثفيهاترتبالتيللمسانيدخلافأالمصئفاتاسئمعليها

نفسها.للأحاديثاعتباردون،الرواة

بل،فحسببالعباداتتتصلفقهيةمادةليستوهي،الحديثومادة

،س،)1(..
الجوامع.هذهتقسيمفيالم!تخذتمالأساسقلغد،ورهدولاريح،سير،هي

المسألةفيورودهاحسبوالرواياتالأقوالتلكتوضعبابكلففي

بأسانيدهاجميعهاالأحاديثت!اقأيضاتابكلوفي.الواقعةأوالمطروحة

الرجالي،علىالمستذيزئمبوبينمالراويها)2(.المعروفةطرقهاجمغمنالكاملة

المستدلفظةأننجدالزأيهذاعلىوبناء)3(.الأبوابعلالمضئ!يزت!ب

هذينواجتماع.الأبوابمصالقحعنالغالبفيتختلفانالشيوخولفظة

مصطلحانوهما،والأبوابالشيوخأو،والأبوابالمستدأيمعآ،المصطلحين

التراجم،أوالسيركتب:الحديثكتبمننوعينفييزذدنجده،مختلفان

الحديث،جمعضروبمنضربالق-إذن-والمضتففالمستا)4(.الأدبيوالتاريخ

)1(

)2(

)3(

)4(

.4صالدارميمقدمةانظرااالجامعاعمعليهأطلقالموضوعاتهذهالكتاباستوعبوكلما

كتبفيالنبيصفةثمالبفةتبلالاسعيهكانبماتبتدئالأبوابمنجملةالدارميمقدمة)تتضمن+

وهكذا(......الباعواجتنابالسننباتباعوالأمروالعلماءالعلموفضل،اللامعيهمعجزاتهوذكرالأولين

".الألمافيأالأصل812و،الانجليزيةأالترجمة202صشقماراجع

هذه(.ترجمتنافيالمتنمن-5864رقمالهوائىيناظرماذلك)يقابل.

علىالبهيرالمندوفيها:سلمالإمامكتببأسماءثبتأيذكرحيث26صالحفاظطبقات:اليوطي

ومعرفةبالحديثشعبةمعرفةبينيقارنجثررلم2/الزمذي:قارنالأبوابعلىوالجامع،الرجال

يأ،أبوابصاحبإنه:الثافيعنويقول،فلانعنفلان،بالرجال"عالم)نه:الأؤلعنيخقول،سفيان

الحديث.تنظيمعلىيركزوالئانيبالإسنادالاعتناءكئيىالأؤلأن

الآتية:الأمثلةانظر
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طويللوقبالمسانيدجمعواستمزبعيم،وق!بمنذواحدزمننفيظهراوقد

وانتشارها.المصنفاتشيوعبعدحتى

وهوالمستد،تأليفإلم!يميلونجمعوهاالتيالحديثبمتولقوالموتعون

الشخصي.للاستعمالوذخيرةفردك!غقلبحق

الناحيةمنالمزاكمةالأحاديثاستخدامتيسيرفييرغبونالذينوأفا

صور؟فيمطروحةمسألةبأئالمتعفقةالحديثيةالماذةبتقديموذلكالعملية

عقدواهذابصنيعهموهم،المصنفاتيؤتفونالذينهمفأولئكنقديأ،ممخقحيما

العملية.والحياةالمذهبلخدم!آثايىوضععلىالبدايةمنذالنتة

التيوالتواريخ.المصنفاتنشأةبواكيرعنواضحةفكر!لديناوليس

فيآنفأأشرناكماشبهيما،منت!قئملاالشأنهذافيالمسلمونالعلماءيسوقها

2(.رقم)مبحثالكتابهذامنسابتيموضع

))(،الهجريالثالثالقرنفيتظهربدأتموضوعيةالمعلوماتوأكثر

يأالمسنذالتاس!صت!الوقتذلكفيآنهمنهانستنبط"أنيمكنالتيوهي

وفي)3(.وضت!أ"جمعممنهمذلكؤضمغقنوأن)2(،الموضوعحسبرئبوه

وطلب.الحديثوأضخابالزأيأصحاببينأشذهالنزاعبلغالقرنهذا

)2(

بنمح!د)ترجمةر13صزكرياء(وبنالقاسمبكرأبوالمطرز)تربهة،5،صالحفاظطبقات

أبما)ترجمةولماص(،سليمانبنداودبنمحمد)ترجمة8،3صالبخي(،الأزهربنعقيل

خيفة:حاجي:قارنالجعاب(.ابن)ترجمة،لم؟صالاصفهافي(،محمدبنابراهيمحمزةبنإسحاق

.5054/الظونكف

(.بالإنجليزيةالكتابناثرشيرنللأستاذ43رقمالهاث!)المراد!ه.91لمصفحةعلىالناشرملاحظةانظر

هو.المروزيمعاهـلةبنحمادبننعيمأبقبيلمنالموضرعهذاتفصيلاتلذكرملائ!أالمكانهذالي!

هـ(.228)تأهـأ5الحفاظطبقات9المسندجمعمنأول

)الررفيهـأ5صالخرسافي(مشصوربن)معيد71و،،عبادةبناروح41لمالحفاظطبقاتانظر

افلح(،بنزيدبنكثيربن)براهمبن)يعقوب022(،شةأىابن)عمان91؟،المطوعيإسحاقأبو

(.الكميحمدبن)عبد234(الكنديأسلمبن)محمد232
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كانالذينأولئكولكنقيمبما،ذاعملأيقذذاكإذبهوالاشتغالالحديث

للحصولالوسيلةافتقدواالعملييماالحياةفيالقضاءشؤونيتذبزواأنعليهم

منهائ!تئتطالتيالنصوصوكذلك،واقعةأوحالةلكلالحديمثأحكايمعل

ذلكونرى،بالحديثكثيرأأنف!هميشجلوالم4الفقهاوأولئك.الأحكامتلك

التيال!حيقيماالهؤ؟مبلغئريناخبروهو،للبخاريالمعاصرالجاحظخبرفي

وتأويلالآئاز،يطلبالزجلتجا"وقد:يقول.الحديثأنصاريضمقهاأنيجب

فماقاضيأ.لمجغلولافقيها،ئغذلاوهوعاماخمسينالفقهاءويجالس،القرآن

)1(الشروطكتمتويحفأ،حنيفةأبيوأشبا؟،حنيفةأبيكتبفيينظزأنإلأهو

ألاوبالأحرى،العمالبعضمنآنهفتظنببابهتمرحتىسنتينأوشتيمامقدارفي

بلدأوالأمصارمنمميرعلىحاكمايصيرحتىاليسيرإلأالأياممنعليهيمز

)2(.البلدانمن

)1(

)2(

الوثائقلفظةمعالعادةفيالثروطلفظةوتجمع،+ه!3،+!)5"ول".ا،74انظرالروطمعنىلمعرفة

القضاء،أمورفيعفهامندوحةلاالتيالأمورمنالتوثيقو!ناعةالروطومعرفةالصكوكولفظة

الثأن.بهذاالمتصلةالمصماتفيتذكرالأغلبفيوهي

مفتافقيها)كانوفيه42،صالدولتينتاريخ:والزركي.بلملم24/الابقالمصدر:دوزي:قارن

الموئق.الفقيه:)9صالدولتينتارلخمنآخرموضعوفي،بالتوثيقعارفآ

-25،صالفهرمتانظروالوثانقالثروطكتبمزلفيأقدمأسماءالفهرستفيالديمذكروقد

.والطحاويزياد،بنوتتيبة،مجىبنوهلال،الخصاف:ترجمة26162--520و

-6صالتراجمتاجقطلوبنا:ابن:قارنالتألفمنالفربهدايثرحنحتمرأالطحاويوضعوقد

.201و/المصريةالكتببدارمخطوطةنسخةمنهوتوجد51

بضاعةكتابالئروطنخصراتوأحد492-1.592/العربالأدبتاريخذيل:بروكلمان:قارن

تحريرفيالئروطيةالأثالهوآخرمخطوطوثمة.312رقمتحتلايبزجبمكبةنحطوطوهوالقاضي

مخطوط26،،صالخديويةفهرستوفي.)-وو/الخديويةفهرستفيذكرهوردالرعيةالوئائق

ايضآ:انظر،عرضونمحمدتأليفمنالوثائقلكاباللائقالمجموعبكتابقارن.الثرو!محاسن

.ول،ك!اأ!س!14اكهول+ء9+؟حء4مهامأ+ءأ!44!اولحأولح+ا،+ءأ"".741

.بالموضوعصلةلهاوثائقيذكرحيث

عنوانالحنفيةالفقوىكتبأشهرمنوهو)!(المجيريفتاويمنوالخمسونالئالتالكئابويحمل

03ج3311القاهرةطبحة.للرضيالمبسوطكتابفيللشروطمجموعيوجدكما.الثروطكاب

-671.802ص

.هارونالسلامعدهـتحقبئلم/أالحيوان:الجاحظ
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أهمييماإلىالتنبيهإلمطبالحاجةالحديثأصحابأحسقالظروفهذهوفي

بابلكلالضحيحالحديثمنالذليلواستحضارالعمليالئشريعفيالحديث

دينييمالمشكلاقيحلوليإلىالاهتداءفيأحديخطئلاحتىالفقهأبوابمن

الحديثأنالمخال!للمذهبأظهرواالوسيلةوبهذه.والفقهبالعباداتتتيئ

دافعآالتأليفمنالغرضهذاوكان.العمليةالتشريعيةللأحكامكافيمصدر

التيوحدهاهيالهدفلهذاالعلماءمنجمهرةورعاية.المصنفاتلتعقدقويآ

.آنذاكالسائدةوالنزعاتللمذاهبؤفقآالآثاركتبلنشأةكافيآسببآأعطت

العالمشرقوأقم!العراقفيالمصئفاتتنشآأنالمصادفةقبيلمنوليس

أشذة.النظريالخلافبلغحيثالإسلامي

)71

الغايةهذهملامحبوضوحيبينالإسلامفيحظوةنالمصثفأؤلإن

وقدهـ(،2!كا)ت)2(البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيصحيح
)1(

مي
إضافة)دونالمكتوبةللأحاديثخالصأليكونالأساسفيالكتال!هذاالف

جميعفيبهالاهتداءمنالناسيتمكنوحتىالموطأ(،فيمالكفعلكماللرأي

ومسائله.الفقهأبواب

فيبعدفيماظهرتالتيللأحكاممتينأساسلوضعوسيلةكانلقد

615رقم227صبثكوالابنيسميهكماالبخاريمصنفأو)()

الآثاربأصولاقعلقةالمحلوماتعنفضلأالزاجماوباليرالمتصلةالمعلوماتجمغنغفلنحن)2(

حشناالشبيالأدبمنتميزةوكتحفةبها.الصلةوثقةمصماتفيغالأهذهتتكررحيثاثمهورة

يلي:بمانستهدان

!!+،،لأ)لاهأ!أ"عا!س!4+س!4ححل!!!2أ5،14لا5+-6،3لا!ع1+ل!ء14.أا+أل!الاهءول10431.لا،!مأ3+أ

لا"،1أولأ.ءطحكم35لا!18ول+34لاأ(!4ق5،لاهأعاا+ح،0381)1،ء.)54.

بخارىوئيخالصحيحصاحبالبخاريبينهاخلطوثمة

!ي!-ال!"محأ،ءأ"!تاصه6دا6ا"أحي!"!،1(8271.!ا!و،ف!ول06313!))انظر
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بنأحمدعصرهشيخمنهمالبخارىيذكرالذينالحديثأصحابمدرسة

ترجمةفيالنهايةهذهتحققتوقد)1(.بهشخصيةمعرفةخلالمنحنبل

نأيمكنمالبيانالبابأحاديثالبخاريبهيضذرماوهي)2(،الأبواب

تلكمنأبعدحتىأو،عمليةلأغراضذاكأوالبابهذامني!تنتط

لو)حتىإليهاالقارئأنظاريوخهأنالبخاريقصدالتيالاستنتاجات

المقصود(.العمليللتطبيقإشارةأكنفعينبشكلالترجمةتلكتضمنت

تعارضعندالمسألةفيدليلآالحديثاستخدامفيالبخارفيرغبلقد

منالمستنبطالفقهأفي")3(،تراجمهفيالبخاري"فقه:بحققيلولذلك.المذاهب

)4(.الأبوابعناوين

إلم!البخارقييهتدلملأبوابترجمالبوجودلناتف!ركتابهفيالتزعةوهذه

تناليمبقا)5(.أحاديث

مؤئدشاملفقهيئلنظايممتكاملةخطةأعذالصحيحمؤث!أنويبدو

يتركالبابترجمةمعيتفقحديثآالبخارقييجالاوحينما.المناسبةبالأحاديث

أحاديثإيجادفيالبخارفييفلحولمبعد.فيماعليهيعثرأنرجاةخاليآمكانآله

.الأبواببعضلتراجم

المغازي)كتاب(،ويحرمالناءمنيحلماباب،النكاح)كابالبخاري)1(

بحدها.وماأص4،قكلا!7،ا"!كل!ا،كرلوضعمنلهاملخصثمة)2(

خليفةلحاجيالظنونك!لكابفلوجلطبعةفيجاءكاالبخاريخفةولي!أبوابهفيالبخاريفقه)3(

4حاح7أحامأ!ه"ءول!أأولأ"الااأ.3ترجمةمع،2:613

.أو2،بولاق،الميريةالطبة24،صالساريارشادمقدمة:القسطلافي)4(

،،.تراجمهفيالبخاريفقهالفضلا.:منبهعقولمناشتهراولذا:اليهالمئارالموضعفيالقطلانيأيقول.

.315صالظونك!:خليفةحاجيو262(،رقمالتفير)كتابالبخاري،قارن)5(

(.حديثأيالزبهةبابتحتيردلمحيث،والفكبرتالمؤفونسورةتفسيريريدأحشهأ،

-321-



البخارفي،لجايمائمميزةالخصوصيةهذهعلى)1(أخرىدراسةفيأكدناوقد

بينالخلافيةالمسائلفيذاقطبشكل)2(الصحيحبهايتدخلالتيالكيفيةوبينا

البخارفي.عصرفيتتأسسما،حذإلى،بدأتالتيالفقهئيماالمذاهب

علىالوقودتعلينات!ث!قكانوإنهذا،علىمثالآنسوقأنهناهاونوذ

.البخاريصحيحفيذلكمنأفضلمثالي

ؤتزازؤتجفتميزئونؤاللأفئأ:تعالىوقويه،اللعانباب،الطلاقيكتابفيجاء

:،9-6لنوراأ"!لصدققآين):تعالىقولهإلمط!نف!فتمإ،آآءشهذثتميكن

فهو)3(معروفيب!ي!اءأوإشار؟،أو،بكتابهامرأتهالأخرص!قذف"إذا

الحجازأهلبعضيىقوذوهو،الفرائضفيالإشارةأجازقدالنبيئلأنكالمتكفم

فيكأتتنئيهئمكيصقائوأإتييماقا"صثازت):تعالمطاللهوقاذ.العلموأهنن

زثقاك):تعالم!قولهإلمطإشارةرمزأ،إلأ:الضخاكوقال!،ضيياآتضفدص

.14عمرانآل"زمزاأل!لاسإلاثقثةآلناشئيزالاءايئكقاكءاتةفيآخقل

وأ،بكتابالطلاقأن)هؤلاء(وزعم.لعانولاحذلا:الناسيىبعف!وقال

القذفقال:فإنفرق.والقذفيالطلاقيبينوليسجائز.إيماءأوإشارؤ،

بئئوإلابكلايم،إلأيجوزلاالطلاقكذلكله:قيلبكلايم،إلأيكونلا

قالإذاوقتادة:الشعبىوقاليلاعن.الأصتموكذلكوالقذف!.الطلاق

في!النخعىإبراهيموقال.منهتبينبأصابييمافأشارطالقأنت!:الأصتم!

بعدها.وما301ص()الظاهريةكتابناانظر)1(

كتابه:في:تالحيث،الصجحعنالكلامعندافزاضبئتفيرالتراجمشؤضقدول!أء8أنيبدو)2(

11محأأ!ا+!-05ء43لااأ)لا،ذ"+أهس!4131+أحا!،س!+!5+هعكها!

!يأ034أحم4كع"أ300301ء3ح،4ح3"ط!ع51"اس!+3*لا3لماا*،ول3،".004،003.

اللغز،فيأوسغممنى)أومأ(للفظةف!نذلكومع،الخاصةالقضيةهذهفيالحديثرالتفسيرهوهذا)3(

الأغافيوفي،،بيديه"أومألهم(:فيصلحقومآيأقيالإمامباب،الأحكام)كتابالبخاريفيجاءفملآ

".بنعليهإليه"أومأ:51:517للاصفهافي
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الأخرسىخماد:وقال.لزمهبيدهالطلاقكتبإذاكه:الأخرس:الصحيح

جازإ.برأسهقالانوالأصتم

الئبىأنترويالتيالأحاديثذلكعقبتأتيثم،للبابترجمةهذاكل

متعدد؟)1(.مناسبالبفيوالإشارةالإيماء،استعمل

أجلمنالبخارفيإليهسعىالذيالمدىالمثالبهذاأبينأنأحببتلقد

كتابه.أبوابتراجيمفيمحذبمواليرأيإلم!القزاءاستمالة

الحجايلنرأيعنالبخاركندانعالخصوصوجهعلايرجمه!رهوفي

بالضرور؟تتوقفلاال!ثرعييماالأفعالصحةأنللعراقيينخلافأزعمواالذين

المنطوقي.الكلايمعلى

)!(

الحديثضطقواعدبدأتالكبير،تأثيرهوبفضلالبخارفي،عصرفي

المنهجهذاعنأنملةقيدكالبخارفيحريص!راوتحذولمصارمآ.شكلآتأخذ

)راجعمضىفيماكثيرآبهاتعبأونالناسقيكنلمالتيالحزفتةفالدقة.الصارم

منيقتلفلا.الروايةعليهتتوقفالذيالمعيارهيأصبحت(861صماسبق

سمغا.كمايروهلماذامتنآأوسندأسمعهمايروقيأنالمتلقي

بعناييمايمتمبصغزت،مهما،الحديثفيشكوكإلةهنالككانتهـاذا

النض.عنبعيدأعليهاأولهاالحكمويترك

ولوالنضعلىأبدايؤثرألايجبالمتننقدمسائلفيالشخعيئوالحكم

كلمةتلقاةماكلوبدفيمائدؤنأنالحديثجامعوعلى.ظاهرآالخطأكان

!لأ7*376.!بم27ثهمجلةفي31!1!ءح-4+لا!ا!"حأ!2أ!7!ه+عل!ولمقالتيانظر)()
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البخارئ:صحيحفيجاءفمثلآبكلميما.

وأالمطلبعبدوبنيهاشمبنيعلتحالفتويهناتةقريشآأنوذلك.ا.

أقي-اللهعبدأبو"تال:النمقنهايةفيالراوييضيفثم01.المطلببني

كانفإذاالإسناد.علىيطتقنفشهوال!ثيءإ)1(..أشبهالمطلببني-:البخارقي

ألايجمثذلكتوضيخف!نالناسمنكثيريحملهشائعآاسمايحويمثلآ3الإسنا

فمثلأ:.عنهبعيدآبلالإسنا؟،داخليكون

هندأببابنوهوداود،أبوحدثناداود:أبوحدثنا:معاويةأبوقال.."

التيفالعباراتالخ)2(.عمرو.ابن:يعنياللهعبدسمعث:قالعامر،عن

الله.وعبدبداودالتعريفبقصدالراويإضافاتمنهيخطتحتها

تكونأنيجبالحديثروايةأصولحسبالتفسيريةحاشيتهإن

بعضفيكماأو)وهو(لفظةيدخللمإذاوهوفيها،لبسلاجلتةواضحة

الحديث.روايةفيالأمانةخالفيكونبذلكف!نه)يعني(لفظةالأحيان

.المرويالنققعنبعيدأيكونأنيجببالذاتيةيتسمماكلفإنوهكذا

وشممحالنصقاستعمالفيوينحرفالميزاتهذهيستغلالذيالحديثوراوي

نضهتبديلمنكثيرآيحذرلاالتأويلفيوالتحربالتحكممنبمزيدلنفسه

الواضحة.الضروريةالتصحيحاتوأغلبوالتافهةالصغيرةالأمورفيحتى

راويه،عندهكذاوجدهقدكانإذاالمتنفيفجواتالبخارييتركأنويحدث

بياضآ.الحديثأهلاصطلاحفيذلكوشممى

!بياضلفظة:أي!التعبيرهذاقرأالبخارقيشارخأنمزةحدثوقد

مكة(!النبينزولباب،الحج)كتابالبخاري)1(

شرحمقدمة:النوويب:قارن(،لانهمنالمسلمونسلممنالمسلمباب،الإيمان)كتابالبخاري)2(

24صملمصحيح
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ولعلبأوليائي!)1(،ليسوا...أىآذ"إن:النبيقوليفيكماالمتنمن2جزأنهعلى

الفصلفيإليهاأيثرناالتيالحزبيةالأحاديثتلكأحدهوالحديثهذا

)أبيأخرىنسنيوفي(،أميةبنالعاص)أبيالنسخبعضفيوالبياض.الثالث

شيخوقال.بياضآالاسمذلكالئساختركأنالسلامةبابمنولعله(،طالب

!بياضجعفربنمحمدكتاب"في:المفقودةالكلمةبلغعندماالبخارقي

شيخهكلامالبخاريفأدخل!البخاريشيخشيخهوجعفربنومحمدء

)أبي(لفظةبعدتأتي()بياضلفظةأنالشزاحبعف!وفهمالنمت!.فيهذا

التبي)2(.قولمنالمرادهم(بياضأبي)آلفيكون

أخرىجهؤمنفهوكتابهفيونزاهةإمامةأظهرالبخاريانمنوبالرغم

والتبويب.التألي!بمجزديكت!لم

علىيحتويمفيدللحديمقجامعتقدييمفيالبخاريرغبةتكنولم

بلله،وحيدآدافعأعصرهفيصحيحيماأحاديثمنمعرفتهنظرهفييستحقما

ليس.الحديثأصحابعندالعملي!للأغراضنافعآكتابآيقذتمأنأيضآأراد

إحدىوتلك،الحديثشرحبذوزيبذزأنأيضآبكتابهأرادبل،فحسب

لمالذايمسلمالإمامسنآالأصغرمعاصرهعنتميزهالتيالبخارفيخصوصيات

)1(

)2(

يلالها(.الرحمتبلبابا،دب،)كابالبخاري

شارحه:النوويويقول(والبراءةغيرهمومقاطعةالمؤمنينموالاةباب،الاي!ان)كابمملمأوأخرجه"

!يى!!ن!ابآؤلياءليتيئوافلانأتغنيأباقيإنألا:تفوليزكنرجقازا!اللةزشول)شيغت:)ؤقؤله

تيتزتبئ!ئتةأنخثيالرؤاةتغضينييئ،فلائاتفنيبقؤييما:إن!تاتةقدانئؤيخن(ؤضايحالله!

)إثقا!:تزلهئؤإتاؤانغزض.غئةفكنىغنره،ؤخقخقهفيؤإثاتفهخقفيإئاؤيتةققذةغقييما

كانتن!لمحيؤتيق،يئيلئاتعذؤإنضالجاكانتن!لمحيإت!ا:ؤتغتاةائمزين(،ؤضايحاللة!يى

أبنجن)المحكمهؤقهتاغئاالسكنىإن:ييل:!هائقاكيقازقيريئا،د5كانؤإنضايحغنر

ينالئترؤقميماؤأشاغه"،ؤأظقزةبمتاختلتخقةأغلاييةتتغتاة)جقازا:قؤلهؤأفا.أكتمؤآللة.(انغاصيى

"،.أغتمؤآلثةكتيما.يتةتزئبتخصآتابذيكؤالإغلانالضالجينؤئؤالاةانمخالمين

41-9:31الاري)رشاد:القسطلافي
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الصحيح.متنعنبعيدأحفظتبتعليقاتالمتنغريببعضتفسيرعنيحجم

النمقداخلللتفسييىحاشيةتقحمحيثواحدأ،مثالآبالفعلرأيناولقد

النمقلتفسييىأطوذ!قلضرورةهناكتكونوحيثمستققؤ.كلميمابواسطة

بشرحالعادةفيتتعلقوهذه".اللهعبدأبوقال:9بقولهنهايتهفيتوضعف!نها

بكلمالتىتتعفقملاحظاتأو،المعجميةالمعانيأو،الإعرابأو،الألفافياصول

النض.منبعباراقيأومفرد؟،

لأهلحخةفيه"وليسمثلأ:يقوذالحديثى،ذكروبعدممتنر،نحووعلى

القدر")1(.

نأينبغيالتيالنظرتةالتطبيقاتفيأولأالبخارفييفكرالغالبوفي

استخدامها.ينبغيلاأو!،أحاديثه!مادتهفيهاتستخدم

)و(

مضمونها،فيمختلفةبرواياتالموطأنقلكماالبخاركنضجيحيثقللم

الأصلتيماللنسنينسبسلسلةللصحيحيجعلأنللمرصيمكنذلكومع

عنها)2(.ناجمةمنفحةوروايات،الإسلامعلماءعندبالأمهاتالمسماةالأولمط،

منآلافبضعةبينمنكثيرونعلماءمباشرةالبخارئعنتلقىوقد

هذاالعلماءهؤلاءنقلوقدعنه،الصحيحلسماعبعضهممعتجفعواالذينالمتلقين

(الذارياتسورةباب،الميم)كتابالخاري(1)

تاريخذيل:قارنالخاري،متنروايةأبخصرص025-2:515الظنرنكثف:خليفةحاجي)2(

جمعيةبحجلةالمررةدراشهلى.لك!حلا!يخكويوهانط!تأ،،261.031بروكلمانلكارلالعروالأدب

:بعنرانوهيبعدهاوما06ص(أوو8)شه*،ا21،هتهولالألمايخةالمشرقين

محا3يلاأ"وكنلك!ءأ!!يح2لامقامح!31أححم++!83ح!5؟أ!؟ءا7هول!لا"!133!أ+أا!هولكم3!ولالا+!

،!4ا+!"لا!!حملاك!53ح4أوله+حلا"ه،0!3!اه4ح5+4+علا3أكاه...4ح!ا..."ولحء!3أا+ه41+؟أ،43،حة

ا،!+1.8291.34+3،ه4لاحاأ+هلأهطغ7أ-!هم7ع+؟41(=لول،)0،329".902ول)ول.!.3س!!2أ+،

ا!لالم8قا+أ+،*!مماا،+(9لاحاه4ة!75ح"6810ول،5ح6)،671.00.+
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مننسخةعشرةاثنتينحوظهرتوتلاميذهمالرواةهؤلاءخلالومن،الكتاب

ترجمةفيكثيرأأوقليلآتختلفقدنسخوهيالوجود،إلم!البخاريصحيح

الحاضرالوقتفيالشائعوالنض.الأبواببعضمضمونعنفضلأالأبواب

فيمحفوظةنسخةعلىاعتمدالذيهـ())(658)تاليونينيمحمدإلىيرجع

.جيدةقديمةنسخعكنفسهاهياعتمدتالتيبالقاهرةأقبغامدرسة

منفيهامامبتنأالقديمةالنسخبتلكنسختهاليونينيعارضوقد

لمعالجة)3(اللغةعلماءمنالعونطلبالقديمفيالعادةوكانت)2(.اختلاف

قنالأحياءاللغةعلماءمناليونينيزمنفييكنولمفهمها)4(.يشقأحاديث

صحيحمعالجةعلى6(لم2)تالألفيةصاحبمالكابنمنقدرةأكثرهو

صحيحدرسأنه(التوضيح)شواهدكتابهفيذكرالذيوهو،البخارقي

على،الحديمثمتنيعالجأنعليهوكان)5(.لغويةنظروجهةمنالبخارقي

مسائلفيالحديثبشواهدبالاحتجاجالقائلينمنلأنه،الخصوصوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

انظر،20،1/لم15سنةفياليونينيتوفيأ30".+ح،لا1150ع3ولهكه4أ.5!م1،،26.0ب:ههأقارن

،.السابقالهامقفيبهاالمسث!هدالدراسات

)النخ(النماذجعنقثمةمعلومابتيهاالنيوالصفحات46:أالساريإرشادفيالقسطلافييقذم

اليونيني.مخطوطوأصلا،صلية

الإعرابترسيخفيالعريةأصحابماركةعن352صالكفايةكابهفيالبغداديالخطبذكرهاأئلةثمة

.!اللغةغرائب!لغريةصعوباتفيهاتظهراليالحالاتفيعنهيألوننيرأيهموعنالحديثفي

!مماس!ص!؟53+،توربكةانظر.المروكطللنصالفرديةالخصوصياتيصخخأنلأحدينبغيلاذلكاومع

(.للنائيبقولييسثهدحيث،أرقمالملاحظة،،صالملاحنكتابدريد:ابن

درنبرغوصفها(الصحيحالجامعلمكلاتوالتصجحالوضيح)شواهدمنمخطوطةتوجد

ومن2،6صولقط13لبروكلمانالعربيلأدباتارلخذيلبأقارن68ص،147رقمدامطولحم!!38

النض!.تقحفيالمساهماتلتلكليجةجاءالكتابهذايكونأنالممكن

طقهوكانت،الباقيعدفؤادمحمدبتحميئالصحيهحالجامعلمئكلاتالتوضيحشراهدافي"

،1هـ9وسنة،بيروت،الكتبعالمدارعنالثالثة
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لغويا23(.خبيرآباعتباررالحقيق!فياستدعيئقدالعالمهذاوكان.)1(اللغة

لمدىانالبخاريشروحفيمحفوظهوماإلم!الألفاظتهجئةفيندينونحن

عالية.قيمةذاتتكن

سيماولاوغيرهما(العسقلانيحجروابن)العينيال!ثراحأولئكوبواسطة

هـ(و2ر)تالقسطلافيمحمدبناحمدالقاهرقيالعالمطريقوعنحجر،ابن

النض.فهمفيذلكمنالاستفادةويمكننا،البخاريرواةعكنتعزف

أحاديحثمنحديمبأقيعلىقطعيحكيمإلم!الخلوصالمستحيلومن

المختلفيما.الرواياتلهذهاعتبايىدونالصحيح

علىمتقدمهمرحل!فيالبخاريلنمقنقديةنظرةهناكتكونأنوينبغي

التنقيحاتفيتظهركماالمتعددةللرواياتالقديمةالأدواتتمحيصأساس

للنض.مختلفةمصادرمنخرجتالتي

إلمطمتصليمابأسانيذالصحيحماذةروواالذينالمسلمينالعلماءتبجيلإن

سهلةالماذةجعلقد،الصحيحيثروحبلغتهاالتيالمراحلمنمرحلةآخر

نتيجةجاءتقدالاختلافاتبعضتكونأنالمستحيلمنوليس.التناول

إلم!ضجةإثارةدونمثلآالرواةاندفعالدينيةالشكوكوبفعل.عقديةلأسباب

)3(.البخاريصحيحفيالواردةالتجسيمعباراتتضعيفأوحذف

ولذلك،منفتحبضميرالتصحيحاتتلكالأتقياءالمسلمونتقئلوقد

منبدلأ!بالتنوينورخلق(ماشر)منالفلقسورةفيقرأالمعتزلةبعضف!ن

الذي!الشزوأنمنفئة،جملةأصبحتخقق()ماف!نولذلك.خلقماشر

6:أالأدبخزانة:البغدادي)1(

23لمهـ6،:7القسطلافيانظراقن،منأجزاءبعضفيمالكابنتأئيرعلىللرقوف)2(

هـ16ص()الظاهريةكتابنافيذلكعلىالأثلةانظر)3(
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")1(.اللهخلقهماالذيالشز"قبلأصبح!اللهخلقه

نشرهبسببللاخهاممقسمبنبكرأبوهـتعزض322سنةبغدادوفي

)2(.كتبهواخيرقت،شاذةمختلفةلقراءات

مماثلإ)3(.لتحريفابشئبوذ،ابنوهوالقزاء،أحاشجنذلكمنسنيماوبعد

مننصيتهافيهالعقدتةالتزعاتتنلفلمحظآ،أقلالحدي!ثمتنوكان

)4(.الئصحيح

فيالمتنيشكلتفصيلالبعلىأحيانآالمهقةالكلاميةالتعريفاتوتعتمد

لأحدالبخارفيغئؤنفقد،الضحابببتعريفالاحتجاجذلكومثال.ماعبار؟

المسلمينمنرآهأو،النبىضجمتققنالنبيئ(.أصحاب)فضائلببابأبوابه

)5(.مقبولةقراءةهنا)أو(ولفظةأضخابإ.منفهو

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

ر5و:والاري)رشاد:القسطلافي

)مابالتوينضز()منالزيخلقلماللهانيرونالذينالمقزلةبحض)وتراالمذكور:الموضحفيأجاء"

أصحأاللهخلقهالذيالثزا:وعبارة(...باطلمذهبعلىمبيةمردودةقراءةوهي،النفيعلىختق(

كماحاصرتبنبينووضعهااليهالمارالفسطلافيكلامفيموجودةليست"اللهخلقهماالذيالثزاقبل

تدليى،.وهذاالقسطلافي،كلاممنبأنهاتوحياقتباسوكأنهاجولدت!يهرفعل

.24ر:6الكامل:الأفيابن

من.والعربيةبالقراءاتعالمالمطار،يقمبن،الحسنبنيعقوببنالحنبنمحمدبكرأبوأهو،

يكنلملىانجائزةبهافالقراءةالعريةفيووجهأ،المصحفوافقتقراءةكلبأنيقولكانبغداد:أهل

(6:18للزركليالأعلامانظر.فاستتيبللسلطانامره4القزاورفعهذه،بمقالتهفاقحن!د.لها

مقسمابنلأنعنها،يتكتماليالمحذثينبتصحيفاتلهاعلاقةلامقمابنبحالةجولدتيهراسثهادأ"

الافو،.القراءاتببعضالقولعليهاخذ،بالقراءاتعالموهو،علمائهمنولاالحديثرواةمنليى

.2و2:5عياضللقاضيالثفاء:قارن.هـ2:92الزاهرةالنجوم:برديتغريابن:المحاسنأبو

،511:؟الثانيةالطبةلنولدكةالقرآنوتاهـلخ،ولللا"ءف!8ولح."ه46آأجولدتيهر:

الموضعأهذاعلىتعليقناانظر.الضحةعنعايىكلامأهذا+

.15ص()الكفايةفيالبداديالخطيبعد(الفربري)روايةالخارقيعنكذلكاللفظبهذاالحديثيروى

صحبؤقن:البخارقياحماعلبنعمدقال:قال،الفربرىيوسفبنمحمدئنا5:الكفايةفيأجاء+

(.الموضعهذاعلىتحليقناراجع،أصحابهمنفهمالمسلمينمنرآهأويالببئ
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ضرورةيرىقنكه)1(اثحذثين!المتكلمينمننجذ،أخرىجهةومن

رأيهمبنواوقدبأحدهما.يكتفيولامعأ،الشرطانهذانالصحابيفييجتمعأن

()2()ورآهروايةعلىذلك

الطائفة،هذهإلىتنتميالصحيحروايةفيالاختلافاتمنعد؟وهناك

قئحقاالقديمةالنصوصتلكوعيمب.التصحيفاتعليهائطتقماوهي

وقد)3(،الهجريالثالثالقرنبواكيرمنذبهاللاستخفاففرصةالمستهزئين

الاهتماممنالمزيدعكالمحافظينالئقادفصاعدأالرابعالقرنمنذاستحثت

المقذسة)4(.النصوصبسلامة

واجبكانحيث،بالحياةتمسكآأكثرأنهاالتصحيفاتتلكأثبتتوقد

شملحتىالبعضروشعهواج!بوهو،تلقوهكماحرفيأالنصت!يكتبواأنالرواة

1(

4(

أخرىوتارةح؟ا3+ةأ!ه)5بمصطلحالمحدئينعن،الموضعهذافيهناكاجولدتشهر،أيحبز!ه

بهيرادالمسئرتيناستعمالفيمهورهوكاالأؤلفالمصطلح.خلطوهذا4!3،،أ+هأ،أثه،3بمصطلح

وأالحديثأهلبهيرادالثانيوالمصطلح.النصارىعنداللاهوتعلماءيقابلماوهوالكلامعلماء

أيضأ،.المتثرقيناستعمالفيالمحذثون

بحدها.وما،6:6الساريإرشاد:القطلاني

انظر:(.الحديث)عتفكابهفيالقصصهذهمنالحديثعنبالدفاعقيةابنقامأوبالفعل

اح01،طلا.4!كا4!مأ.،71،".55ول014+

المحدثين،تصجفاتالتةلهعلاتةلا(الحديث)محتففكتاب،أخرىمرةجولدتيهريخلطأهنا"

،.الكلامهذاعلىتعيقناراجع(.الحديثمناتكلمينموقفحوليدورهوهـانا

كريمرذكرهالذيهـ(هـ23)تالعسكريأحمدأبماعملهذاتحتويندرج

!كلهـا.+ع.ع3!++الا+8ه+04+حي!فىء؟03!043+،.39.

وذيله،21،:ألبروكلمانالعربيالأدبتاريخانظرأ4!تاأءا؟!33ء4لا؟،ط4هـ2.0لدبديوانقارن

انظرأ.221:أالقاهرةفهرست.الرواةتصجفاتفيرسالةالبغداديالخطيبصتفوقد.،أو3ص

هذافيو(06)تالدارقطنيوكتاب6،.رقم364صوالذيل104:ألبروكلمانالأدبتاريخ

الوويتقريبمخطوطفيمذكورةالنصجفعنبالاضمامجديرةأثلةوثمةقوافرآ.لي!الموضرع

،أو15سنةأ8مجلدوللالأسيويةالمجلةترجمة،و5صالآنأتقابلها61لمورقة

تصحيفاتمنشيءفيوليى.مطرعوهو(،التصحيففيهيقعما)شرحالعكريبكتابأيريد!ه

العررواةتصحيفاتفيالعسكريوضعهكابوهو.المحدثينمنغيرهتصحيفاتولا،الخارقي

أبدآ،.لهامعنىلاهناإليهفالإشارة.والشابينواللغويين
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بالرغمتغيير،دونهوكمايرؤىأنينبغيخطأروقيفما.الواضحةالأخطاء

إلىالإشارة(الواجببذلكالقيامالآخرينرأي)حسبالمرءحقجمنأنهمن

وأشفهييماتصحيحاقيشكلفي)1(ا!ذاقيراهاكماالصحيحةالقراءات

(.مستقلهامشأوحاشةشكلفيتكونالمكتوبةحالة)وفيمكتوبيما

وفي.الواضحةاللغويةالأخطاءعلىكذلكالصارلمالمنهجهذاطمقوقد

النحويةالأخطاءأنفكرةعنالمدافعينمنكثيرهنالككانمبكرةعهود

هكذا:يقولونالرأيهذاوأنصار.تصححإلىتحتاجلاالعامتةوالألفاظ

الإعرابفيالأخطاءسيماولاعامآ،قبولآالرأيهذايلقلمذلكومع.خذثنا

منصوبآ.المرفوعكجعل)2(،المعنىتغثرالتي

انحرافيإلىكثير؟أحواليفيأذتالشارحيواجههاكانالتيالضرورةإن

تغيل!يجريأنكثيرآويحدث.الراويبهايلتزمالتيالصرامةعنمقصودغير

مزةنشيرأنويمكننا.فهمهت!هلحتىفيهلفظةغموضبسببالمتنفيما

النمق.تاريخفيالظاهرةهذهعلمثالآلنسوقالموطأإلم!أخرى

لصلاةيناديالمؤذنوأقبل،دارهبابعندمزةعفانبنعثمانإجلس

حديثآأحدثكإفق.اللهباسم:وقاليتوضأ،وقامالماء،عثمانفطلبالظهر،

توضأ"قن:يقول!يه!اللهرسوذسمعت.بهحذثتكمااللهكتابفيآيةلولا

الصلاةهذهبينماخطاياهلهغفزتوقتهافيالصلاةونوىالوضوءوأحسن

إليهاأشارالتيالآيةعثمانلكلامتفسيرآمالكفزادتليها".التيوالصلاة

)3(.بقولهالمقصودةباعتبارها(411آية11)السورةوهيعثمانالخليفة

،الحذاقلمجققهوانا:التقريبأفي،(للسيوطيالراويتدرلب)مع2:391التقرب:النووي)1(

252-245صفيبتوسعذلكنائ!كما،أو،-71لمالكفاية:البغداديالخطيب)2(

الوضوء()جامعالموطأ)3(
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مماثلةبنصوصمؤيدةالآخرينالمحذثينبفعلحدثتكثيرةأشياءوثمة

الله.أنزلمايكتمبمناللعنةتحيقحيث(541)آيةالبقرةسورةإلم!كالإشارة

)1(.النبيمنسمعهبمالمجذثلمإذااللهأنزلماكنمواممنيكونأنيمكنكانفعثمان

فيالواردةءالقرآنيةالآيةالقصةتلكرواةمناللاحقالجيلنحيوقد

للفظةتصحيفبأنها)آية(لفظةيفسرواأناجتهدواثئمومن!،عثمانخبر

فيالأتختلفانولا،العربيةفينفسهالرسملهماكلتاهمافالكلمتان(.)أنه

وهذه!.اللهكتابفيأنه"لولافيها:جاءالموطأرواياتأقدموحتى.الإعجام

للموطأ.المعتمدةالنسخةفيتبنيهاتئمالتيهيالرواية

للفظةالصريخالذكزولكنالنض،لمعنىقليلأشيئآالتغييرأضافوقد

كلامفيجاءعماكثيرايسألالماضيفي()السامعالمتلقييعدولمتلاشى)آية(

".اللهكتابمنآية9:قولهبعدعثمان

المعنىفهمفيالحقيقيةالصعوباتظهوربمجردالتصويباتتلكوجاءت

.جدوىذاتغيرللمتنأعمقدراسةصنعشائعغيربآخرشائعتعبيرواستبدال

عفانبنعثمانمرلىحمرانعنأبيهعنعروةبنثامعنمالكالموطأ:منالمذكورالموضعفيأجاء.

والله:قالثمفتوضابماءفدعاالعمربصلاةتهفآالمؤذنفجاءالمقاعدعلىجلسعفانبنكمانأن

منما:يقول!اللهرسولاسمعتقال:حدثتكموه.ثممااللهكتابفيأنهلولاحدئآلأحدئكم

يصليها،.خىالأخرىالصلاةوبينببةمالهكفرإلأالصلاةيصليثموضوءهفيحسنيتوضأامرئ

يثنكذآلمح!ت!قانآلخليينؤزتلاأل!مايىطرقيآلصتؤ8ؤأييرالآيةاهذهيريداراه:مالكقال:يحصقال

،411هود،يلذايهرلمحتفيكزىدايكآل!ئحتالق

عقه(والصلاةالوضوءفضلباب،الطهارة)كتابمسلمصحيح))(

حدثا)برايمبنيعقوبحدئناحرببنزهيرحدئنا:صلمصحيحمناليهالمثارالموضعفيأجاء.

لأحدئنكمواللهقالعثمانتوضافلماتالأنهحمرانعنيحدثعروةولكنشهابابنتالصالحعنأ!

يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرصولسمعتإفيحدثتكموهمااللهكابقآيةلولاواللهحديثا

عروةقالتليهاالتيالصلاةوبينبيةمالهغفرالاالصلاةيصليثموضوءهفيحنرجليتوضألا

،الف!يئوتآأقولهإلىاؤآفذىآنتئتدتينأنزنتاتآككئمونآئذئان)لآيةا
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)1(.الطفيفةالاختلافاتفيحتىاكبربحرتةالقرآننضعولجماثلةوكحقيقة

!إقداسةأقلوهيالأحاديثمتنمعذلكصنعسهلهووكم

بايعإعرابيآأنالمدينةأهلعنأنسبنمالكيروياخرىمناسبيماوفي

حتىبيغييماينلمحقهأنالنبيئفسأل،بالمدينةؤغأفأصابهالإسلامعلىالنبى

ولكنثلاثآ،النبيعلىذلكوأعادالمفتوحيما،الصحراءإلىالعود؟منيتمكن

!إن!ا:قال،النبىذلكبلغفلما،إذدقدونالمدينيمامنالإعرابطفخرج.أبىالنبى

طيبقا)2(.وينضعنجثقا(،:رواية)وفيختثقاتنفيكالكيرالمدينة

فالنمق.شقناهالذيالمثالهذافيالواردةالطفيفةالتغييراتولنتجاوز

عناللفظبهذارواهكسلماالإماتمإنحتى،الموثقةالنصوصمنالمذكور

الموطا33(.راويمالكالإمامتلميذيحىبنيحى

اللاحقةالعصورفي!الحرد!النضيتبعونالذين!الحرفيونيجدولم

بمعنىعادةتستعمل()الطيبفلفظ.للفهمقابلأنهأو،النضلهذامعنى

اليطر؟أوالطيحبتئضعكيفولكنالعطر(،أو)الرائحة

فيوليساللونفيالشائعواستعمالها،وأشرقلمعتعنيهنا)تضغ(كلمةإن

بفتح!طيبهالفظةاستبدالإلىاللجوءينبغيكانولذا.الانطباعاتأوالشئم

!)4(الياءوتسكينالفاءبكسر!طيبقابلفظةكهوتشديدهاالياءوبكسرالطاء

وجاذ.وحلا،ولذ،خشن،فيمااستعمالهاأكثر()الطتبالمشذدةواللفظة

صححت()واقوملفظةوكذلك)تتاذنوا(،وهوأسهلبلفظ)تتانوا(لفظةضححت72النورمورةفي(1)

اشثهدالابقالنضفي.وولم-261:!للرازيالغيبمفاتغانظر6.المزملسورةفي)واعوب(بلفظة

.تصجحاتكونهامنبدلأتعليقاتمحضالييراتتلكتقبربحبهالذيجثيابنبرأيأيضأ

الثاني.الفصلآنفآوردباقارن(المدينةسكىفيجاءماباب،الجامع)كنابالموطأ)2(

ضرارها(تنفيالمدينةباب،الحج)كابملم)3(

عنيرويهاروايةوهيالحبث(،تميالمديةباب،الحج)كتابصحيحهفيالبخاريروايةهيوهذه)4(

مالك.عنهيرويالذيهوالمكدروابن،المنكدربنمحمدعنرواهاهذاو!فيانضيان،
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وهوالمحذثينأحاأفزطوقد.الكلمةرسمفييؤثرلاالتصحيحوهذا

وهي)يئضغ(،بلفظة)يتضؤع(لفظةاستبدلحيثاللفظةتصحيحفيالقراز

لهبذلاكانذلكلهيتئموحتىوأريجها.الرائحيماغتتيعنللتعبريستغقلفعل

أئئضع(لفظةفيحركتينوتغيير،الكلمةرسمإلم!الواوحرفيإضافيمامن

ضعفأ.أكئزلذلكتصبحالكيررائحةف!نذلكومعلإنتضؤع(.يتصبح

أبواببتراجمفالعناية.البخاريروايةفينجدهكثير،الظاهرةهذهومثل

مبلغتظهرالكثيرةوالتنقيحات.البخارقيبمقالعنايةمنأقلالصحيح

لهيترتجمبابآنجد()الفتنكتابففي.الأبوابتراجمألفاظفيالاختلاف

يترتجمكماالتغزب(.)بابالهرويذزأبيروايةوفيالئعرب(،)بابءبعنوان

ولفظة.العلماءتصحيفمنذلكؤيعذالتعرب()باببعنوانللباب

.الترادفمننوعأتعذأنيمكنولكن،للمعنىملائمةلشت()التعرب

الصبىأسلمإذابابالجنائز،)كتابالبخارفيصحيحفيآخرمثالوثمة

المحتمل(الذجال)المسيحصيادابنيسألوفيه؟(،عليهيصلىهل.فمات

قائلآ:التبى

الراويوعبز.النبوةعنسؤالهعنالنبيئفامتنع؟اللهرسولأنيأتشهد

بشكلواضحةليست()رفضهفعبارة.تركهأي(،)فرفضهبقولهذلكعن

منعددوثمةصئاد(.وابنالنبيئبينالحواريستمزأخرىروايةفيالأنهكافي

بقدمه.ضربه:أي)زقضا(فهناكالبخارقي،متنرواياتفيالاختلافات

وهناك،عنقهكسر:أي()فوقصهوهناكالصاد،بتشديد()فرضهوهناك

(.)قزقصه:مثل،مقبولةكيرأخرىروايات

باب،المناقب)كتابالبخاريصحيحفيالموجودةالاختلافاتاكثروحتى

و)تبض!(،وردتفقدالملء()تيفمنلفظةمثل(،الإسلامفيالنبؤةعلامات
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)تقطر(.و،مسلملفظةوهذه)تئضيرج(و)تئضز(،و)تتضر(،و)تبمئ!(،

الميتيخرجهلبابالجنائز،)كتابالبخارقيحديثأيضأذلكويوضح

شهيدأؤلكانأباهأنيروياللهعبدبنجابرآأنوفيهلعئيما(واللحدالقبرمن

نأنفصيتطحثلم"ثم:ويقولواحد،قببرفيآخزمع؟ينوأنهأخد،فيئقتل

غيرفتتةوضغتاكيومهوفإذاأشهر،ستةبعدفاستخرجتهالآخر،معأتركه

بالتقديم!ضرورتأقفتآألفاطهاقيتتوالتيالمعتمذةالقراءةهيوهذهأديإ"

جميعفيموجودة)التهجئة(القراءةفهذهاذييما".هتتيما"غيزوتقرأ!،والتأخير

هي:أخرىقراءاتأظهرتالتفسيرصعوباتولكن،البخارقيروايات

التفسيراقتضاهللكلماتمنطقيئتسلسلوهذاأذنييما"،فيهنتؤ"غير

)في()1(.الجرحرفبإضافةوذلكللنمق

صحيحمترجم!ا"!!د!كرهلعليهاعتمدالذيالمصدرفالسفاق!عي،

هنتة.منبدلآهيئته:هيأخرىقراءةيقذم!،البخاري

مقبولي،معنىإلم!الحاجةأنتبينكبيرعددمنالمختارةالأمثلةهذه

ظهرتالتيالتغييراتفيواعلابشكلتسببتبصعوببما،النضقيقذمهوالذي

التهنأبرؤاتةلى:جمتاضؤقاذ(أذنهغئنهنيةؤضتاكتؤيمهؤ)ق!دا:قؤله:الباريفتحفيأجاء،

قؤلهؤتغتىقاذتغيير،الأؤلؤلى(ي9ؤفيتادة،غئرأبتقدييمالقؤابؤهؤ"أذنهلىهنيةاغنرؤالتمي

أثزايكؤييماقضغزةشيئء،أفي"قتة،تضييرؤهؤمضئزا،تخاييةتغدقابنولبؤهؤتييزا،ضئاأفي""قة

أبيىؤاتةفيؤقغؤكذا:ففت."جمندأئؤإت!ااخمثر.بققظيتاقهكمبشماجميليفياتاذؤقذ.إتتقىتييزا

طيريقينؤالطبزايخ!خمةابيإنجنيىؤاتةفيقاؤبت!هتقص،انكلآموتثقىقكيئافكئميقيئ،غنذز

ائمغتىخيثينمؤايخقؤمؤ(أذنهجمنده!ة!!،دقثتهكتؤم)ؤهؤبقق!شققةأبغنئقرنجنعان

هـغئر"تفظتئنالأشغثأبطيريقينيىؤاتتهلىنغيمأبوؤخمغ.جمتاضضوتهااقييالكنإنجنييرؤاييما

كئرؤضغتهكتؤيمهؤ"ت!داإتيقاالمثاراثحايهمليؤاتةلىؤؤقغاأذنهيخدهئيةاغيرققاذأجمئدأؤتفظ

قي،ان!خايىآتزادلىا)انجغفيالمحقيدفيدكزةؤكذيك.افغتىنتميمؤهؤ!هة9تقظيتقا!تقط(أذنه

ئاةئثمهمرةتغدقاالتختاييةؤشكونا!ءبقتحليؤاتةفيألهلمالئينإنجنؤخكىتغضقا.بالأذنيؤافزاد

،.خاتتهغلأفيالضمير،قاءئئمتئضوتة
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.المبكرةالرواياتفيالتشريعيئالنصئ!ترشخأنبعدبسرعة

في!التصحيفءالحقيقيئالفسادمحلجزئيآالتصويباتتلكوحقت

أصخ.أوأفضلشيءلتقديممحاولاتكانتأنهاتوضحبكثرتهاوهي،المتون

الجهلةالن!اخبأنرأيهالمسلمالناقدنشاركأننستطيعبأنناونشعر

بأسلوبالنضتفسيرإلم!المرءدفععنالمسؤوليةمنالاكبرالعبءيتحملون

لم3الذيالإدراجكذلكنذكرأنينبغيالاختلافاتهذهعنوبمعزليملتو)1(

الدمشقيمسعودأبويرويهبالجاهليةيتعققخبرفعن.البخارقيمتنمنهتئج

بين)الجمعكتابهفيهـ(هـ84)تا!ميدييعفق،البخارقيعنهـ(004)ت

نسخبعضفيالواقعفيووجدناهاالعبارةهذهققبنا"لقدقائلآ:(الصحيحين

تنتميولعلها.النسخجميعفيليستولكنالجاهلئة(،)أيامكتابفيالصحيح

()2(.)المقحماتالبخارقيمتنفيأدرجتالتيالعباراتتلكإلى

)15(

الحجاجبنمسلمصثف،صحيحهفيالبخارفيفعلماغراروعلى

فيالمصنفاتأشهرأحدوهو،الصحيحكتابه26()3(1)تالنيسابورفي

وهوالبخارقي،بصحيحمسلمصحيحوبمقارنة.الإسلاميالعالمفيالصحيح

مثهجيآاختلافآنرى،أخرىشفهيةمصادرمنأحاديثهأغلبيتضمن

164:والاري)رشاد:القسطلاني)1(

مثللأنأيضأئتبمفغيرالن!خبعضفيوقعبأنهالكرمافيكلاموأما..هالمذكور:الموضعفيأجاء،

،،.الجهلةالنتاخمنغالآتأوبلإلىفيهلمجتاجالذيهذا

القرد()2و2:5الجوانحياة:الدميري)2(

،166:ألبرركلمانالعربماالأدبوتاريخ(،)الذيل51الإسلايةالموسوعةانظرملمالإمامأعن)3(

265.،:أوذيله
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.الكتابهذابشكلعميقأفهمايمنحوهذاواضحآ.

غير.الفقهأبوابعلىكرتمب،البخارقيكصحيحمضتفم!يموصحيح

)1(.عنوانلهاليسالأصليةنسختهفيعديدةأبوابآأن

نأللقارئوتركبكتابهالفقةيخدمأنأرادالبخاريكمعاصرهوهو

.للصوابأقربهومايسوقهاالتيالأحاديثمنيستنبط

صحيحلشزاحعمليوبشكلواضحآكانآخر،شكليفرقوثمة

البخارفي:الإمامينرأييبينالاختلافذلكفييبررهماأيضآيجد)2(،مسلم

للحديمثالمختلفةالطرقيجمغأنمنهماواحدكلهتمكانحيث،ومسلم

)3(.رواياتهوتعددتطرقهتنؤعتكلماالحديثصحةتزدادحيثالواحد،

الأنجامعهمنمختلفةأبوابفيالواحدبالحديثالبخارفييستشهدحينوفي

يستشهد(أخرىموادلديهتكنلمولأنه،المختلفةالأبوابفييخدمهنفسهالمتن

أنهأي!تكرارهادونواحدةمزةبعضهامعالعلاقةذاتبالرواياتمسلم

الإمامقصديكنولم.كهمختلفةأحكامآتضمنتوانواحدبابفييذكرها

الحديثية.بالماذةالفقهيزؤدأنابتداءمسلم

علىمهتماالأصلفييكنلممسلماالإماتمأننستنتجاننستطيعولذلك

كانتولكن،صحيحهفيأوردهاالتيللأحاديثالعمليبالتطبيقخاصنحو

فيبذلكصزحكماخبثكلمنوتنقيتهاالأحاديثتصحيحعلىمعقودةنتته

حقبةفيظهرتالتيوالموضوعةالضعيفةالأحاديثوهي،صحيحهمقدمة

الصحيحة.بالأحاديثوالتصقت)4(الزمنمن

.301الظاهريةجولدتيهر:(1)

.51صصلمصححثرحمقدمة:الووي)2(

معين(بن)يحص202صراجع)3(

و؟:أالسابقالمصدر.النووي)4(
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ولكنهالبخارقي،كمعاصره،تقديمدونكتابهمسلميبدألمالواقعوفي

يصخوما،الرواةوعدالةالحديثعنفصولعذةمنمقذمةلصحيحهجعل

(.الأحاديثدراسةفيمهمةجذمقذمة)وهي.ظتهبحسبمنهيصخلاوما

نقدفيصرامةالكتباكثرمنالأولمط،التصنيفعهوبفيالصحيحالق،ويعذ

عدولآرواتهيكونأنالسندفييكفيكانالشيخ!نيفقئل.الحقبةتلكفيالأسانيد

محلببعضهمرجالهوصلةالسنداتصالأصبحكهالشيخينعهدفي!والآن،ثقات

الأسانيدصحةعلىمتوقفآصارتثريعيأمصدرأباعتبارهالحديثقبولوأناختبار،

وهو:،الصحيحالإسنادعلىمثالأيسوقمعينبنيحعىفذا.المعنىبهذا

.."ىلمجي!اللهرسولعنعائشةعنمحمدبنالقاسمعنعمربنالله"عبيد

نافععنمالكإسنادوأنبالدز"،المشتك"الذهببأنهالإسنادهذاويصف

"سلسلةكذلكيسمى)1(البخارفييفضلهالذيالإسنادوهوعمر،ابنعن

حديثآ،وأربعينسبعةجمعتتم،ذلكبعدلاحقزمنيوفي")2(.الذهب

المشزف)3(.اللقبهذاأسانيدهاواستحقت

فيالإسنادسلسلةلتقويمثابتضابطأوقانونثمةليسالعموموعك

عنيتكقمفأحدهم.ضوابطهالحدي!ثخماعمنجايمفلكل.الثالثالقرن

نأقبلالحديثفيمنهماكلاشزطهاالتيمسلموشروطالبخارقيشروط

ينفعلاباعتبارهطزخاهشرطيهماغيرعلىحديثوجذوإذا.صحيحهفييرويه

للتشريع.مصدرآ

(.الذهب)مثك604،،06واللغاتالأسماءتهذيب:الووي1()

الاسنادهذاويمى.عاسابنعنصالحابيعنالكبيعنمروانبنمحمدالأسانيد:وأضعف)2(

.2:242لإتقانا:اليوطيانظر.،الكذب"سللة

.621ورقم2لم2:4الفهرست:آلفرث)3(

الأحاديثهذهمنأن)ذ،قالمالهيلملاف!لهكذلكالأمركانواذا.الوويةالأربعينيريدأظنهأ8

ذلك(منأدنىهومافيهالل،الحنإلىالصحيحدرجةعنيترلما
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الشيخين.شروطفيالاختلافاتجميعنبينأنهنامناأحايتوقعولا

.الشراحكتبإلىفليرجعالموضوعهذافيالمزيدعكيطلغأنأحثوقن

تسليطعلىذلكيعينحيثالجوهريالاختلافإلىنشيرأنيكفيولكن

عمومآعليهالمتفقومن.عامبشكلالمسلمينبينالأحاديثدراسةعلىالضوء

رجاليمنإسنادهيكونأنينبغيالفقهتةالمسألةفيبهلمجتخالذيالحديثأن

-")1(
منقطع.غيرمتصلايكونوان،لب

أحدهماالأحاديثيتلقونالذينالرواةبينالمعاصرةمعنىيتضقنوهذا

الحديثوشروط.وشيخهالراويبينشخصيأاتصالآهناكوأنالآخر،من

)أ(:يقولكأن."أخبرني"أو""حدثنيأو"أسمعت:بقولهمعنهايعبزهذه

يتلفىالذيالصحابيالىالسناينتهيحتىوهكذا)ب(،أخبرنيأوحدثني

كثيرةأنماطوهناك.المتصلالحديمثلإسنابشكلوهذا.النبيئعنمباشرة

الحديثيتوشطحديثوثمةهذا.عنتمئزأنينبغيالمنقطعةللأحاديث

بصيغةويعبز)المعنعن(.الحديثاسمعليهئطلقالمنقطعوالحديثالمتصل

)2(.فلانعن:الراوييقوذأنأي)عن(،الجرحرفباستخدامالعنعنة

الراويصدقفيشكثمةيكنلمإذاإثباتهايمكنالراوسبينوالمعاصرة

وحدهيكفيوالراويالشيخبينالمعاصرةافتراضهلولكن)3(.وعدالته

الصحيحتميزعلىقادرينيكونواأنولكىفحب،صاذجينالرواةيكرنبألاأيضأالجاريطاب1()

.نايآ(.الركقينفيينهضالإمامفيجاءماباب،الصلاة)كابالزمذي.ا،حاديثمنالضيفمن

أرويولاصدوقليلىابابن:اسماعلبنمحمد"قال:الترمذيسننمنالمذكورالموضعفيأجاء!ه

لفظةأنريبلا،عنهأرويفلاهذائلكانمنوكل،سميهمنحديثهصحيحيدركطلالأنه،عنه

الإنجليزيالنصفيترجمتهاوكذلك(،)صدوقتفيلاالألمافيلأصلافيعطأل!2331له"حته3

،ح!3لاحا5نيلفراو!م!ملاالاه5

"أكهء؟،920.(2)

ا.عيهالعدالةلعطفمعنىلاولذلك،العدالةصفاتمنصفةالصدقأ+)ر(
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البخاريبينالاختلافهووهذا؟المعنعنالحديثفيالاتصاللتحقق

الحديثفيالاتصاذ،شرطهبحسب،مسلميفترضحينففي.ومسلم

ينبغيأنهصحيحآ،المعنعنالحديثيعذأنقبليرى،البخاريف!نالمعنعن)1(

يرويقد،أخرىجهةومنالتقيا)2(.قدالمتعاصرينالراوفيأنإثبات

نأأيبواسطيما،ولكنمنهالروايةيسمعأندونشيخهعنبصدقيالراوي

)3(.الشيخمنسمعيسمهلمآخزشخميىعنيروي

)11(

أيضأالإسلامأمذتأ)4("المصئفاتكتبفيهاظهرتالتيالحقبةإن

الآثارلتلكهنانعرضوسوف.الصحيحينغيرأخرىحديثيةبمجاميع

صن!تحتتندرجيجعلهاالصحيحينمعاختلافهالأن،واحدةدفعةجميعها

للأحاديث.القانونيةالمنظومةالبعضبعضهامعتشكلجميعهاولأنهاواحد،

هنا:نعنيونحن

هـ(2لم5)تالسجستانيداودأبيسنن-(1)

هـ(2لم9)تالترمذيمحمدعيسىأبيجامع-)2(

هـ(303)تالنسائيالرحمنعبدأبسنن)3(-

واحد،عصيرفيكاناأنهماالمؤتنأوائمعتينكونبمجزد)سمعث(بالموصولحكملهالمعنعنالاسناد())

اجتماعهما.يثبتلملان

منهنقلهالذيالمصدرإلىالأثارةدونلاتييةبأحرتالعريةباللغةالأصلفيمكتوبالها!أهذا!ه

.(جولدتشهر

02.،01صمسلمضرحمقدت:النووي)2(

الموضع(هذاعلىنمليقناراجع.الثيرخبتدلي!ئعرتماوهوالعلماء،فهحترالذيبيةالنديىهوأهذا+)3(

عليهائطلقدانمادا*،834++!3()الممماتاسمعليهايطلقأنيصحلاهنايذكرهاالتيالكتبأ+)4(

،.الحديثمصطلحعلمفيمعهودموكا)النن(،كب
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هـ()1(.283)تالقزوينيماجهبنمحمداللهعبدأبيسنن)4(-

كاناوالزمذيداوداباف!نهؤلاء،وفياتتاريخمنبينهووكما

ل!مامتلميذوهوداود،أباأنويبدو.ومسلمالبخاريللشيخينمعاصرين

للبخاريتلميذوهو،والترمذيعنهما.مستقلبشكلكتابهصت!أحمد)2(،

شيرخهإلمطمرارآيشيركتابهوفيداود.أبيعلىكذلكدرس،حنبلولابن

)3(.الشفهيةورواياتهم

كتابأنمنبالرغم(الأربعة)السننباسمعادةتذكرالكتبوهذه

)4(.محتوياتهبسبب()الجامعبحقيسفىأنيمكنالترمذي

النظربصرففقطبالسننتعتنيلأنهابالسننالمجاميعهذهعيرفتوقد

الفقهيةبالأحكامتعتنيأنهاأي)5(،والعقديةوالأخلاقيةالتاريخيةالأقوالعن

أموربأنهاالواقعفييعرفصماأوبها،تتعفقالتيوالأحاديث،والتشريعية

الصحيحينعنمحتواهافيتختلفالكتبفهذه)6(.الأحكامأووالحرامالحلال

1(

4(

وذيل،61،071و،681:أبروكلمانلكارلالعر!الأدبوتاريخ)!،الاسلاميةالمعارفدائرةانظرأ

2،.لم2،0،و6،2لم6،26:ألبروكلمانالعرب!الأدبتاريخ

هـ،2لموسنةفيتوفيأنهوالصواب،صحيحغيرماجهابنوفاةأتاريخ"

14،و02،42:25،:أداودابماشنانظر

منمصدرأنكرروبثكلئعذفالبخارئ.رواتهمعلىالنقديةأحكامهممفضلأبهمبتثهدوهو

الزمذيويذكره.لم22:،،1؟و،أ4؟،12و،012،251،لمرهـ3،:أللزمذيالحديثمصادر

.741:أئلأكالواسطيبنبتهمالآخرينيذكربيناإسماعل،بنمحمدباصمهغالبأ

،4؟:2الظنونكثف:خيفةحاجيبتارن

عيسىبنمحمدعيسىأبالحافظللامامالصحيحهـالجامع95:و:أالظنونكئففيأجاء،

،الترمذيجامع:فيقالمؤلفهالىبالبةاثتهروقد..الحديثفيالتةكتبئالثوهو.،..الزمذي

السن(:لهوبقال

،الكلامهذاعلىتعيقاراجعجولدتسيهر.يخهوتعوهمأهذا+

نأفيهجاءأر4صالبغداديللخطيبالكفايةفيثالوئمة،هـأ:2النبويةاليرة:ثامبابنتارن

والنة،.وغيرهئوابفيكانمافهواسواستإ،فيكانمابميةمنتمحوالا5:قالعةبن!بان
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وضوحأأكثرآخرأمروثمة)1(.الأحكامبأحاديثرئيسبشكلتعتنيأنهافي

فيأنهموهو،الصحيحينمعفيهويختلفون،السننأصحابفيهيشترك

فيأيضآبل،فحسبالسنداتصالعلىحكمهمفيليستسامحأ.أكثرشروطهم

دليلإيجادالممكنمنليسالتسامحهذاغيرومنالسند.رجالعكحكمهم

الأحكايممنالأكبزالقذزإنحيثالعملييما،الفقهمسائللجميعالحديمثمن

حسنة،أحاديثعلىولكنصحيحيما،أحاديثعلىيقوملاالبغوفييقولىكما

)2(.الثانيةالمرتبةفيتأتيالتيالأحاديثأي

وصدقهمعداليهمعلىاتفققنومسلمالبخارقيالشيخانقبلحينوفي

غيئشكل،أقيفيتهمبماأوشأموصغعدالتاكانتقنورذوا،الرجالمن

ئخقعلمقنروايةارتضيافقد.ذلكبخلافيتعدمنالتسائيوتلميذهداودأبو

نقاببأنالأئميماهؤلاءإليهذهبمايف!زأنحجيرابنوحاولروايييما.تزقيغلى

أحكامهم.فيمتسامحينأو،متشددينإقاعصيركلفيكانواالرواة

أكثزشعبةوكان،الثورفيسفيانوشعبةهناككانالأولىالطبقةفمن

المتشددين،لمدرسةممثلأالقطانيحصكانالثانيةالطبقةومن.سفيانمنتشددآ

ايضآصراجع(.ولمرقمتربهةالادسة)الطقةلليوطيالحفاظطقاتانظر.والأدبالزهدغير

هذا.كانجامن7و

يدقي،بينليستوهي.الألماسةالطبةهيجولدتشهرعليهااعتمداليهامابنسيرةأطبةء

بتحقيقهاقاماليئامابنسيرةمنالئالثةالطبةفيوزدماهوإلهالمثارالموضعيكونأنواجتهدت

يالونفيمافيهمينزلالقرآنفكان"..المذكور:الموضعفيجاءوقد2:061وشلبيوالابياريالمقا

الحفاظطبقاتفيالموصليعمرانبنالمعافيترجمةفيوجاءأوالحرامالحلالفيالمائلمنقيلأإلأ،عنه

"،.لأدبواوالزهداللةفيكتاص!5:الخطبقال:اليهاثمارالموضعفي

تتيلاكيرةاحاديثيرويداودفابوتمامآ،ماةلشتالعقيدةوأحاديثالهجادةاحاديثولأن(1)

ونقصانه.الاي!انزيادةوأحاديثوالنار،الجنةوأحاديثالقدر،كأحاديثاللةإلى

(الكلامهذاعلىتعيقاراجع.صحيحغيرتلمودقيوصف)هجادة(بانهاالأحاديثلبعضأوعمه"

،.الحنبطريقثبرتآا،حكاماكئر5(:)المقدمةالةمصايح:البغوفي)2(
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يحيىكانالثالثةالطبقةومن)1(.المتسامحينلمدرسةممثلآمهديبنيحيىوكان

فييأتيوأخيرأ،تسامحأ.أكثرأحمدكانحينفي،المتشددينرأسعلىمعينبن

البخارفي.منتشددأأكثروهو!الرازي!حاتمأبوالرابعةالطبقة

رقضهفإذا.تركهعلى3الئقالمجمغحتىالحديثأترك"لا:التسائييقوذ

بتشذده")2(.معروفأكانيحمىلأنقبلتا،مهدفيابنؤقبقا،القطانيحى

لأصحابالعملييماالنظيروجهةاختازداود،أبيتلميذ،الزمذئولكن

الأحكايم.فيالفقيهب!ليعملشرعيأدليلآيكونحديحقأمميئتقتلفكانال!نني،

قبولهمفيوحرئةتسامحأأكثرالحديثئةالجوامعهذهمصتفوكانهـاذا

فلاأبعذ،وظيفةنفسهالوقتفيلهمفإن،الصحيحينصاحبيئمنالأحاديث

تقبلولاصحيحةأنهالمجردالأحاديثبجمعيقومونبأنهميظنأنينبغي

الفقه.خدمةأجلمنالجدل

يضعهاملاحظاقي،ذلكمنتخلوصفحةتكادولا،خطوةكلفيونجد

علىينتهكأنه،يرويهالذيالحديثعلى!السننأوالجامعصاحب!المؤلف

كأنكتوقعيماغيرأومستحيلةأمورآأنأوالإسناد،فيأكثرأوراوضع!

جزا.وهلتمبالآخر،أحذهميتصللمأوواحد،عصيرفيعاشواالرواةيكونلا

السننأصحابيوجههاالتيالانتقاداتتطهركثيرةأمثلةوهناك

(:النوممنالوضوءباب،الطهارة)كتابداودأبيسننفيجاء.لمروياتهم

،مهديبنالرحمنعبد:والصوابأخطأ،ده)()

(21وو)القاهرةالشاثيمقدمة:الباجمعوي)2(

عنديالزجلئتزذ"لا:1)لمصوالتكميلالرفعفياللكنويذكرهاإليهاالمثارالن!ائياعبارة"

منكرفيمائنزكفلامئلآ،القطانيحصوضقفهمهدفيابنوثقهإذافأما،تزكهعلىالجميغيجتمغحنى

متشددإلىطقةكلوتقسيمالنقادطبقاتمنجولدتسيهرذكرهوماالنقلفيمئلههوومنيحىلديد

أ(.الصلاحابنعلىنكهفيحجرابنالحافظذكرهومتساهل

(الراويهذاغيرعنالحديثيصحفقد،الحديثتركبالضرورةتعنيلاالرجلروايةأترك،

-343-



)1(..العاليةأبيعنقتادةعنالدالاف!يزيدإلأيرو؟لممنكرحديثلاهو

داود:أبو.قال..أحاديثأربعةالعالتةأبيمنقتادةسمعإن!ا:شعبةوقال

:وقال،لهاستعظامأفانتهرفي)2(،حنبلبنلأحمدالدالاف!يزيدحديثوذكرت

".بالحديثيعبأولم،قتادةأصحابعلىيدخلالدالانيليزيدما

")3(.منهيسمعلملكنهالنبيئرأىشهاببن"طارقداود:أبوويقول

(:رمضانشهرقيامباب،الصلاة)كتابداودأبويقولآخزموضعوفي

المناسك،)كتابويقول".ضعيفخالدبنمسلمبالقوقي،ليسالحديث،هذا

عقبويقولإ،وهمجميعآوالحديثان،ضعيفالمهرم"أبو(:للمحرمالجرادباب

الزهرقيعن"الحخاجالحجار(:رميباب،المناسك)كتابالأسانيدأحد

)كتابموضعآخروفي"منهيسمعولمالزهرفي،يرلمفالحجاج،ضعيفحديث

"،إليهكتمت.الزهرفيمنيسمعلمربيعةبنوجعفر9الولمن(:فيباب،النكاح

..أوصعنعطاءثناالأوزاعيالظهار(:فيباب،الطلاق)كتابأيضأويقول

".مرسلوالحديث،الموتقديمبدرأهلمنوهوأوسآ،يدركلموعطاء

هذاينيهرأنهحنبلبنأحمدعنبلغنيوقدمنكر،حديث"هذا:ويقول

منالغسلفيبابالجنائز،)كتابآخزموضعوفيشديذآ")4(.إنكارآالحديث

يعي،الحديثهذافيهريرةأبيوبينبينهصالحأبو"أدخل(:الميتغسل

فيجاءماباب،الأطعمة)كتابآخرموضعوفي"،زائدةمولىإسحاق

ببنهم.منليىفهوالمألةفيالمذكورالحديثباسهناءنامرويةالأربحةالأحاديث)1(

باب،الحلقبدء)كابالجارىمعكذلكوقارنهه7،أ07.ثه1+ك!.*معقارن"لهاستعظامآهـانتهرفي)2(

أ.أعظمفقدربهراىمححدآأنزعم،من(:الملائكةذكر

أخرجهوقدداود"،أبو"ويقول:بقولهمكتفيأ،كابهفيذلكداودأبوذكرأينجرلدتشهريذكرالم+)ر(

والمراة((للمملوكالجمعةباب،الصلاة)كابفيداودأبو

والامارةالخراج)كتابسننهفيداودابوأخرجهوتدداود.ابوأخرجهأينجولدتهريذكرالم0)4(

الجزية،أخذفيبابوال!ء،
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منجعفريسمعهلمالحديث"هذا(:يكرهمابعضعليهامائدةعلىالجلوس

منكرإ)1(.وهو،الزهري

أبيسننفيمنهااللاحقةالسننكتبفيظهورآأكثرالملاحظاتوهذه

أنهاعلىإليهاينظرأنيمكنالجوامعتلكلمؤلفيالتقديةالملاحظاتوأنداود،

مزةلأؤلالزمذيفيونجد.الأحاديثبنقديسمىلماالأولمطالأدبيةالشواهد

حسن9وحسنإ،"صحيحاسمب!عطائهاجمعها،التيللأحاديثتقسيما

ا)2(
درجتها.حسبإ،صحيح

النسخفياضطرابفيهاالتقسيماتهذهأنإلم!إشارةالتقريبوفي

معتمدةبأصولأصلهبمقابلةأنهدرج!إلىالترمذيسننلمخطوطالمختلفة

الزمذي)3(.عندللحديثالتقسيماتهذهإلىيشيرأنللمرءيمكن

التزمالتيالشروطبفعلالصحيحمساحةفيهتقفصتالذيالوقتوفي

يمكنالتيالأحاديثمنكبيرآقذزآالسننأصحابكسببها،الشيخان

الفقهية.الأبوابفيبهاالاحتجاج

معملمئصزبينماأنهفي4المريتأفلعندماوضوحآالأمرهذائرىماوأكثر

بعضلحذفدعتهشكوكهوأن)4(،الصحيحةالأحاديثجميعيضتملمأنهعلى

،وأصأجفيفمثلأ:.انمكرةالأحاديثتلكمنأئتقديمتغذلم،مادتهتغيمب!عادةاذآ،داودأبو1()

الثيء،5ص2جوفي.الرابعةالحرضةفيالحديثهذاداودابويقرألم(:السنن)ناشرعليأبويقول

المتن.فيديهزالذيالحديثإلىميرأ.الثانيةبالعرضةيتعققفيمانفه

(.للسيوطيالراويتدريبصعالمطبرعةالنسخةأمن+661:أالتقريب:الروكط)2(

الذيوهو،الحسنمعرفةفياصلالترمذيهـكتاب:النروييقول،لتهقريبصنإليهالمثارالموضعفي)3(

بأصولأصلكبمقابلةتعتنيأنفينبني.ونحره،صحيح)حسن:تولهفيمنهالشخوتختلف،شهره

ا.عليهانفقتماونحنمدشدة،

وضعتإناهنا،هاوضعتهصحيحعنديشيءكل"ليىالث!هد(:باب،الصلاة)كتابمسلميقول)4(

،.عليهاجمعوامافاها
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يستشهدونالسننأصحابفإنصحتها،علىلمجقعلمالتيالأحاديثهذه

صحتها.منالتحققعليهمينبغيكانكثيرةضعيفةبأحاديث

الكافيةالأحاديثجمعفيمشفةوجدتالقديمةالمصئفاتفإنوهكذا

تقديمعلىقادرأيكنلممثلأفالبخارقي.الفقهيةللحياةالرئيسةللمسائل

أبوابه.لبعضأحاديث

حتىأحاديثإيجادبمحاولةقامتالحديثمصنفاتمنالثانيةوالطبقة

الدينية.التشريعاتفيالأمورلصغائر

منقذرآأظهرواالذينالمؤلفينبواسطةبسهولةذلكيتحققأنويمكن

(.)ضعيفةأو()فنكرةأنفسهمهميسمونهاالتيالأحاديثمعالتسامح

المسائلفيالأمورأصغزليشملعملهوشعالخصوصوجهعلىفالنسائي

منيؤيدهامالهاالركعاتبينتقالالتيالأدعيةفجميع.الفقهية

-واحدةمسألةفيمتنآع!ثرأربعة-المختلفةالصيغهذهوجميع)1(.النصوص

المشاعرمظاهركثرالأحاديثمنعددأأوردكما!.كسندةءبالنبيئمرتبطة

.الاستعاذات)2(أحاديثمثلأانظر.الجمهوربينرواجآالدينية

أبوابأنالمقامهذافينذكرأنالمحضالتشريعيئالجانبفيالملائممنولعفه

،الطلاقووثائقالشركاء،وتفزق،السنداتصيغعلىتحتويالمختلفةالعقود

صيغتوجدلاولعله()3(.والمكاتبةوالتدبير،،)العتقالثلاثةبضروبهاالعتقووثائق

انتظمتالمكتوبةالعقودصياغةإنحيث)4(،الفقهيةالمعاملاتمنالنوعلهذاأقدم

دتائقهامذكورةالجمعةخطبة)أحكام(.الركوعفيالذكرأبواب،الصلاةفيالتطق)كابالنائي1()

مفضل(لثكل

(الاستعاذات)كتابالنائي)2(

لمو،59النائي)و(

منعد،لبغوضعتممنوحةوثيقةإلىمدخل(الرو!كتابةفيجاه!اباباليرع،)كتابالزمذي)4(

البيئ.يتل
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4(.رقمملاحظة51،2ص)راجعمتأخرةأوقاتفيالإسلامفي

وشراءببيعالمتعلقةالوثائقعمومآ،بعا،تستخدملمالمأمونعصروفي

)1(.العبيد

منفليس،للتطبيققابلآنهبداماكلجمعالمصنفاتهذهفيتتموحيث

وفيالواحد.البابفيالبعضضبعضهايعارأقوالآنجدأنإذأالغريب

فيهاتترشخالأحاديثمنبسلسلةمتكزبىبشكلالسننكتبتستشهد،الواقع

متبوعةتكونالقاعدةوهذه.مختلفةرواياتفيمنسجمبشكلصارمةقاعدة

ماوهوتسامحآ،أكثرعملمصلحةفيتجريالتيالمخالفةالأحاديثمنبفيض

عييها.الفقهييماالمسأليمافيبالزخصيمايغزدث

التيالأحاديثفيلآرائهمذخيرةالمخالفالزأيأصحابوجذوهكذا

منيؤيدهالماالمذاهبتلكاحتاجتعندمانشأتتكونأنالمحتملمن

)2(.الأحاديث

حجمعنمافكرةماذتهباختلافلناقذمأنهوهيأخرىميزةوللنسائي

فيتنامتالتيالمذاهبفيوالعباداتالفقهقواعدترسيخبلغهالذيالنطاق

وطقوس،محذدةوأعرافعاداتبهاتأسستالتيالكيفيةوعن،الثالثالقرن

بالدين.ارتبطتخرافية

فيماالمذاهباختلافيعلىللتعزفيفرصةالترمذقيمنحناأخرىجهةومن

لميوليحقيقيئممتاجآنهالتزمذفيوأثبت.أهمئةالعملئةالدينمسائلبأكثريئصل

نأفيهجاءياللهرسوللهكبهكتابأاخرجهودةبنخالدبنالعذاءأنالمذكورالموضعفيأجاء"

.،..غانلةولاداءلاأمةأوعبدأباعهالرصول

.161:هـأالأغاني:الفرجأبوالأصفهافي،)1(

المذاهبوضعمنهي(الأحكام)آحاديثالفقهيةالأحاديثاندعوىالكلامهذامنأئثم،)2(

3.،..،طء8"مشاختلهلورؤجبعدفيماوثعهانظرنةوهي،الفقهية

-347-



مذهبهنظروجهةمنونطمهالحديثجمعرأيناكمافالبخارئ.البخارفيشيخه

المذهبيحتاجهحديمبكلدؤنإذ،ذلكمنأبعذإلىذهبوالترمذممثالفقهيئ،

ذلك.مواجهةفيالمخالفالمذهبيستعملهأنئمكنوما،الاستدلالفي

فيالمقارنالبحثمصادرأقذيمأحذالترمذقيجامعئغذالئتأنهذاوفي

منالنوعلهذاالأدبيالتاريخإلمطيضتمأنوينبغي)1(،الفقهيةالمذاهباختلاف

أبوينللمالمقارنالتصويرهذافيأنهنلاحظأنويجب.الإسلامفيالدراسات

الغالب.فيالاهتمامحنيفة

لاولكننا،الرأيلأصحابخصموكأنهجامعهفينف!هالترمذممنويظهر

بدعةفيهايجعلللترمذقيعبارةفيجاءمماوضوحأأكثزدليلأمكانأفيفينجد

تسعىالسننوكتب)2(.وكيععنروايتهخلالمنالسنةمقابلفيالرأيأهل

علبالحديثأعرفهمالذينالفقهاءأولئك،الحديثأصحابفقهلإظهار

)3(.المناسباتإحدىفيالترمذفيقولحد

)12(

التيوتأثيرهاالحديثمصنفاتلمكانةأفضلفهماكتسابأجلمن

هنانتوقعانينبغي،والدينيةالعلميةالإسلامحياةفيالآنحتىذكرناها

جهاتميزتالتيالرفيعةالدرجةنصفلكيالحديثلمصنفاتالتاريخيئالتطؤر

مر؟لأؤلظهراوحينما.عاليةاستثنائيةمكانةيحتلانفالصحيحان.المصنفات

د!ل!!2..7**أأ،."671+الألمايةالمستثرقينجمجةمجلة)1(

(البدنإشعارفيجاءماباب،الحجالزمذي.)كتاب)2(

ا(.الرأيأهلقولإلىتظروالاةوكغاتالالمذكور:الموضعفيأجاهء

(.الميتكلفيجاءمابابالجنائز،)كتابالزمذقي)3(

ا،.الحديثبمعانيأعلموهمالفقهاءقالوكذلك5:المذكورالموضعفيأجاء"
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الإسلاميةوالأمصارالأقاليموفيالجمهور.عندالأولم!المكانةعلىتنافسا

مسلإ.صحيحئقضلأخرىوأحيانأ،البخارفيصحيحأحيانآئفضلالمختلفة

وصحيح،ترتيبهلج!ننيقذلم(المغاربةيفضله)الذيمسلمفصحيح

الجمهوررأياستقزوقد.العمليةالمسائلفيولفائدتهشروطهلقؤ؟البخارقي

المروزئممازيدأبورأىالهجرفيالرابعالقرنوفي.البخارفيتفضيلعلالنهايةفي

جامعئسميوهومكةفيمنامهفيالنبيئهـ(ر71)تالخراساف!الشافعيئ

أصبحأندرج!إلم!التعظيمهذاتزايدالزمنوبمرور)1(.كتابهبأنهالبخارفي

لنيلمحخةضريحهصاروقد،الإسلامفيتبجيلأالاكثزالشخمقالبخارفي

المتمتزالكتاببالأحرىأومقذسأ،صحيحهأصبحكماالشدائد،عندالعودق

كماأفريقيا)3(،شمالفيسيماولا،الناسعليهيحل!والذي)2(،المقاييسبكل

)4(.وحدهالقرآنعلىئقسمون

)1(

)2(

)4(

لم.5صواللغاتالأسهـاءتهذيب:النروي

وهوأصحابنا،منالمروزيقلدابماالثيخعنوبلغني.ا.الأسماء:تهذيبمنالمذكورالموضعفيأجاء+

الفقهتلرسمتىإلى:ليفقالالمنامفي!البيرأيت:قال،الفربريعنالبخارقيصحيحروىمنأجل

،،.البخارقيإساعلبنمحمدجامع:تال3اللهرسولياكابكوما:قلت؟كتاي!تدرسولا

ويحرت،القرآنختمأدعيةله،الصحيحقراءةمنالانتهاءكدخاصةوتوسلاتتفزعاتهناك

.أو2:5()الخديويةالقاهرةفهرصتانظر.البخاريختمبدعاء

413*أ+3ءس!اط!.حم!!س!ا4!+04+هأ"!ول340،ءلارر343اااء،ل!حح+ولح!ش!!ءحول41ول3ء!ا()3!!064،1

ا"؟.2223312(ح.م،)03،ا"ح3حع3+س!3حح3أولل!ولط،126113

التيالقديمةاليمينصيغفييوجدولممتاخرأ.الاعادقيبثكليظهرلمنفهالمصحفعلىوالقم

علىلمجقفونالآفاقحكامانمنالثافعيئرواهماذلكإلى)شارةوأقدم.تاريخيةكتاباتفيبوفرةتوجد

وفيات:خلكانابن=.الاعتبارفيأخذهيمكنالزبيرابنبهقاممماثلعملإلى)شارةوثمة.المصحف

:،هـأص!كللا!ا+س!3ء!درنبرغنثرمنقذ،بنأسامة،قارن(الصنعانيمطرت)ترجمة.3:012الأعان

."والقرآنبالمصحف)واشحلفهم

منالآفاقحكاممنكانوقد:الئافعيئ"قال:الأعانوفياتمنإبالمئارالموضعفيأجاء+

ابنأنأحفظهلاب!سنادمازنبنمطزفوأخبرني:وقال.حسنعنديوذلك،المصحفعلىيستحلف

..المصحفعلىيحلفاليمنبصنحاءمطرفأورأيت:الئافعيئقال.المصحفعليحلفبأنأمرالزبير

،لم.بالمصحفباليمينيغئظصنعاءقاضىوهومازنابنورايت
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نأيعتقدونفهم.البلايامنالخلاصفيأملآالمحنأيامفييقرؤونهوالناس

جزا.وهلئمالغرقي)1(،منآمنةفهيمتنهاعلىالبخاريصحيحيكونسفينةأفي

بهترتبطولم،الرفيعةالمكانةهذهينللممسلمصحيحأنمنوبالرغم

ويشار،التشريعمصادرمنباعتبارهمامتكافئانكليهماالكتابينف!ن،خرافات

معظهورهاتزامنالتيداود،أبيسننتكونأنويمكن.بالصحيحييإليهما

كتاتاأطرىمنأؤلىداودأباأنويبدو.لهماحقيقئآونذأمنافسآ،الصحيحين

لفقهاءداودأبووخههارسالةوتوجد.فضائلهوأظهرعالب،بصوقيوامتدحه

وجهةشارحآللأحاديثجمعهفيائبعهاالتيالنقدتةالمبادئفيهايبينمكة)2(

اختياراته.فينظره

نأللناسألزمالقرآنبعدشيئأأعلمداولا:رسالتهفيداودأبويقول

يكتببعدماالعلممنيكتمتلاأنرجلآيضزولا.الكتابهذامنيتعلموه

!)3(.مقدارهيعلمحينئذوتفهمهوتدبزهفيهنظروإذاشيئأ.الكتبهذه

خققهمؤقنالمعاصرينصغارعندصدىلهكان)4(كتابهعلالحكموهذا

603)تالساجيزكرياتلميذهويقول.الصحيحينيمتلكونبالفعلكانواالذين

")5(.الإسلامعهدداودأبيسننوكتاب،الإسلامأصلاللهلاكتابهـ(:

.2:052الظونكف:خيفةحاجي1()

ا.ائمهورةرسالتهافي126صالمقدمة،خلدونابنعنئروىنفسهءوالي)2(

.،بيروت،العربيةداروثر،الصباغمحمدتجحقيئ.مطوعةمكةأهلإلىداودأبيأرسالة-

يديبينتكنلمداودأبيرصالةأنالواضحأمن*،.ص(21هـو)القاهرةالسيوطيشرحغنصر)3(

من82صفيموجودإليهاثروالض.هذاكتابهتأليفوقت.مخطوطةولامطبوعةلاجولدتيهر

الصتاغ،محمدبتحقيقهاقامالتيالطبمة

بيةفيفكان!ا،الكابهذابيةفيكاناومنفيها:يقول،مماثلةبعبارةكتابهزكىأيضأالزمذيإنولقال)4(

هـ4؟.:2الظنرنكف:خليفةحاجي،يتكثمنبيئ

،.63و:9التهذيبتهذيب:حجروابن،1)،:2الحفاظتذكرة:الذهيعندنفسهاالحبارةأوردت+

الجتافي،داودأبماأترجمة+626:أالحفاظطقات:الذهبي)5(
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هـ()1(:3!))تالسبتيخطابقولفيذلكمنأكبرتطزفآونجد

ئصتفلمشريفكتابداودلأبيالسننكتابأناللهرحمكم"واعلموا

بينخكتمافصاركافةالناسمنالقبوذززقوقد،مثفهكتابالدينحكمفي

العراقأهلمغؤلىوعليه،مذاهبهماختلافعلىالفقهاءوطبقاتالعلماءفرق

داودأبيقبلالحديثتصنيفوكان.الأرضأقطارمنوكثير،والمغربومصر

أخبارأوالأحكامالسننمعالكتبتلكفيجمعونحوها،والمسانيذالجوامغ

جمعهامنهمأحديقصدفلمالمحضةالسننفأماآدابآ.أوومواعظوقصصآ

تلكأثناءمنمواضعهاواختصارتلخيصهاعكيقدرولمواستيفاءها،

الحديثأهلأئمةعندكتاباحلولهذاداود.لأبيحصلكماالطويلةالأحاديث

")2(.الرحلإليهوداصتالإبلأكبادإليهفضربت.العجبمحلالأثروعلماء

ولعفه.الصحيحينموقعالجمهورأعينفيداودأبيسننتقعلمذلكومع

فيالتنازععدمإلىيعودللصحيحينالتشريعيئالسلطانأناعتقادالخطأمن

لهالكتابينهذينوسلطان.العلميةالتحقيقاتنتائجلىالىأحاديثهما،صحة

فيهمامفردةلأحاديثالحزالنقدمنبالرغمكذلكالأمروظل،شعبيئأساس

وأيكونأنيمكن)والذيالجدليقبللاالذيالمتنصحةإلم!الإشارةدون

)المتن(الصحيحينمحتوياتبدراسةالالتزامإلم!للنقد(،ولامادةكان

كه)3(.التشريعمصدر!الدينيالعملمرجعيةمرجعيةباعتبارهما

لهماالأمةتلقيأي،الأمةإجماعهوالكتابينلهذينالشعبيوالأساس

)4(.المستوياتأعكإلمطشأنهمامنرفعماوهو،بالقبول

بالشتياللبتيريببلاتمجفوهو،بسجستانبستمنولكنهداحشا،44سبتةمنليىالخطابيأ(1)

.22لم:2واللناتالأسماءتهذيب:النووي)2(

و5صالسابقالمصدر)3(

لم،االمفدمة:خلدونوابن،14:ألملمالنوويبمغدمةالخصوصوجهعلقارن)4(

الموضع،هذافيجولدتسيهركلامعلىتعليقناأراجع8
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هذاف!ن،الإسلامفيبالصحيحينالعامالاعترافهذامنوبالرغم

فيالموجودةللأحاديثالحزالنقدبسبببعيدأيمضيىلموالتقديرالتعظيم

.مقبولوغيرمحظورآيعذوالذيالكتابين

اسميحملهـ(،ر85)تالدارقطنيئالحسنأبوبهقامنقديعملوهناك

عنوالكلام.الصحيحينفيحديثمائتيفيهانتقد(،والتتبع)الاستدراكات

رأيناوقد،شائعأمرالأحكامأحاديثكتبمتونبعضفيالنقديةالشكوك

فيصالحينأتقياءلفقهاءقاسيةتعبيراتعلىمثالآ(1)40صفيبالفعل

الأهمتةعديمةبمسأليمايتعفقهذاأنحينوفي.البخاريقبلاحديثأاستنكارهم

يتعفقآخزحديثإلىنشيرأننستطيعأنناإلأ!،العمين!الدينيالتطبيقفي

أمية.بنعمروالصحاب!عنالأوزاعيئيرويهالبخارقي)1(،عندالدينيةبالشعائر

غيرالحديثهذاروايةأنهـ(3و5)تسرقسطةقاضيالأصيلييقول

علماءأندهشةوالأقل)2(.العدولالرواةكلعندتذكرلموهي،صحيحة

إمامذلكفيمئبعأللبخارقي)3(حديثآأنكرالأشعرفيالباقلانيأمثالالكلام

)4(.صحيحغيىبأنهووصفه،والغزاليالجوينيالحرمين

)1(

)2(

)3(

بدلآالعمامةعلىالمح!النبيب!قراريتعققوالحديث(.الخفينعلىالمسحبابالوضوء،)كتابالبخاري

الناحيةمنالحديثبهذايمترفالحبليوالمذهب.الخفينعلىالمححالةفيمعتادهوكماالرأسمحمن

هـ.صا،ثمةاخلاففيالأمةرحمة:الدثمقيالعثمانيالرحمنعدبنمحمند،الصفديانظر.العمية

أخبزتاقاذاللةكدأختزتاقاذتجذان"خذثتا:البخارفيصحيحمنالمذكورالموضعهذافيأجاء!ه

غلتضتح!الئيزأ"يتقاذأبيهغنأقئةنجنيغنيرونجننتجغقيرغنشتتةألىغنتخضغنالأؤزاجمى

،!الئبيزأيثقاذغنبروغنشتتةأي!كنتخضغنتغتزؤتاتغةؤخفنيماجمماقيه

هـ52:أالاري)رشاد:القسطلافي

شيانلأنا،وزاعي،خطامنالحديثهذافيالعمامةهـذكر:بطالابنعنهحكاهفيماالأصيليأقال8

الأوزاعيئتفزدبأنوأجيبالواحد".علىالجميعروايةترجيحفوجببدونها،يحصعنرووهوغيره

.(فئقتللغيرهفافيةغيرثقةمنزيادةلأنهتخطئتهيتلزملاتليمهتقديرعلىالعمامةبذكر

(براءةسورةمنلهم،تستغفرلااولهمااستغفرتعالىقولهبابالتفحير،)كتابالبخاري

.7:551الابقالمصدر:القمطلافما
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تعظيمزمنفيحتىاستمزالصحيحينمتونمنالمتحزرالموقفوهذا

بهتجاوزماالتقديرمننالالذيالبخارقيصحيحسيماولا،الصحيحين

.الأخرىالكتب

فيوردتعبارةعلىالتعليقفييترذدلمهـ(408)تالملقنفابن

أولمط")2(.لكانكتابهعنهاالبخارقينرهلوعجيبةمقالة"وهذه:بقولهالبخارفي)1(

اللغة.هذهمنبالمهانةيشعرأنالأتقياءمنأحدبمقدوريكنولم

كلإلىلاالكتابلمجموعموخهاكانالكتابهذانالهالذيالقبوذإن

السمةوهو)3(،الأمةإجماعبفعلتجذرالتقديروهذا.بمفردهفيهحديب

عندعنهويسأليطلبهالسلفيئالفقهكانالذيالإجماعلسلطةالحقيقية

صحيحة.وعذهاقبولهاقبلالصحيحدقائقفيالاختلاف

فهوأحدهماأوروياهماأنيرىهـ(643)تالصلاحابنفالشيخ

)1(

)2(

)3(

القاضيأنكرخى؟الأفهامفيهزتتقدالآيةمفهوم:الانتصافعاحباقال:القطلاقفيأجاء"

)ماموقال..قالهلالرصأنيصحولاهذا،يقبنأنيجوزلاوقال،الحديثصحةاداقلافيبرأبو

الحدبث.أهليصححهلا:البرهانفيوقال.الصحيحفيغرجغيرالحديثهذاعضر.:فيالحرمين

غيرالحديثهذا:انرحالداوديوقال.صحيحغيرالخبرهذاأنالأظهر:المضفيفيالغزاليوقال

وأنفاق،طرقهكثرةمعفيهوطع!نوابذلكباحواكيفالأئمةهؤلاءمنعجبوهذا.محفوظ

ماجه،وابنالنسائيوأخرجه.الصححفيخزجواالذينعائربل.تصحيحهعلىالصحيحين

(يحرموماالناءمنيحلماباب،النكاح)كابالبخاري

36.هـ:الابقالمصدرالقطلافر:

بنعامرللبيفقهيئلرأينقاهودانماالبخارقي،فيلحديثنقدأليىهذاالملقنابنأقول،

لي!والأمر،الصحيحفينبوئلحديثموخهالملقنابننقدبأنئيزجولدتيهروكلام.ئراحيل

لمتدليىوهذا،كذلك

97.لمصالمقدمة:خللونابن،قارن

علالاجماعجهةمنقبولهماعلىبالاجماعالصجحينفييلهذاأجلومن5:خللونابنأيقول"

عليها،!المنقالرو!منفيهماماصحة
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فيه)1(.حاصلالقطعيئوالعلمبصحتهمقطوع

يتواتر!)2(.لمماالظنيفيد:فقالوا،واكثرونالمحققونوخالفه

)السلفي(الحافظالفقهنظروجهةبهايصفهذه)3(النوويوكلمات

كماعليهيؤسسواانالثقاترجالهحاولالذيالكبيرينالعملينهذيننحو

.سقناهالذيالاستشهادهذامنيرىأنيمكن

)13(

السننكنبإلىتجاوزهمابل،الصحيحينعندللسنةالمسلمينتعظيميقفلم

،الأحكامأحاديثتتضمنالتيالسئيمابالكتبعيرفتوقد.ذكرهامزالتيالأربعة

ماشةالحاجةكانتوعندما.الحديثلمقيماالرئيسةالمواردتشكلذاخهاحذفيوهني

نأتستطعلمالأخيرةهذهأنغير.أخرىمماثلةكعبظهرتالستةالكتبلتلك

السلطانتحفقلنف!نهاالانتشارفياستمرتلووحتى،الاستعمالفينفسهاترسخ

أببسننفمثلآ،.صحيحةالأخيرةالعبارةوهذه.الأخرىالكتبنالتهالتينفسه

فسندكذلكئسقىوالتيهـ(،552)تالسمرقندفيالدارقياللهعبدمحمد

آنفآ.عنهالكلاممزالذيالمسندلكلمةالوالممعبالمعنىالدارفي)4(

السننكتبمجموعةإلمطوأسلوبهمنهجهبحسبكلئآينتميكتابوهذا

سابقآ.عنهاتحدثناالتي

ذلكعلىمقصورالصلاحابناليئلفظ،ن،تمزفوفيهأوأ:أالتقريبفيالرويلفظأهذاده)1(

الصخة،درجاتاعلىهوالذكطالقسم

بعدها.وما0،6صاط*،71!7،قهجملةفي3ء+أءلطءكهبقارن)2(

لليرطي(الراويتدريبمع)المطبرعأ؟2:أالتقريب:النروي)3(

بروكلمانلكارلالعربماايادبتاريخبذيلقارنالدارميأعن22:ربرديتغريابن:المحاسنابو)4(

،027ص5طولاثه

المحدلث،المرتندي)الدارمي:المذكورالموضعفيبرديتغريلابنالزاهرةالنجومفيأجاء)0(

المند،،.صاحب
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الفقهيةبالمعرفةمهتماأيضآكانوالذيالدارفي،أنهوالوحيدوالفرق

بضعةبتقديمالهدفهذايتقيأنحاول،الحديثأصحابمذهبحسب

)1(.نظرهوجهةعنللدفاعبحججهفيهايذليوعلومهالحديثفيعافةفصول

وضعهاالتيالحديثلصحةالصارمةبالشروطالدارفييلتزمولم

نقدآفأضافالسننكأصحابقامولكنه،الصحيحينصاحبا:معاصراه

صحتها)2(.لدرجة

فهمهبحسبالأحاديثبتوجيهيقوم،البخارفيمثل،الدارميوكان

يبينوقد!.الحديثمنالمستنبطالفقه2)3(العمينالجانبنحولهاالشخميئ

مثلفيوهو)4(،للندببلللوجوبليسالحكمأنالحديثآخرفيالدارمى

ذلك)5(.شاكلوما"،بواجب"ليسأوأالأدبهو9:عادةيقولالحالةهذه

يدزسهمكانعندمالتلاميذهشفهيآالدارفيساقهاالملاحظاتهذهولعل

الحديثعناللهعبديسألحينماأومحمد"أبوإقال:بقولهويصذرها،كتابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

جريرآأنأظنلا.،صمعاعنجرير".ع.4شأ!553+*8710558-

:وأصوفي،.عاصممنهذاعممعجريراأنأظنلا.عاصمعنإجرير5،(0)صالنن:الدارمي

الىالدارمعيثرماوكيرأ".ضيفسعد:بن)عثمان:35وصوفي".المزوكشبهالكريم"عبد

انظرص،شكوكمنفيهامايناث!أوالأسانيد،أخطاءبتصحيحأجانأيقومكماالند،فيالانفطاع

432.و،38،ر1،265،2626

ايضأتارن،.الرسولفعلافدذ.(فاغلوا.الصلاةالىتشم)ذا:قولهباب،الطهارة)كتابالدارمي

25،253،262.266،رالصفحاتفيوردبما

بعدها.ومالم5ص()الظاهريةكتابناانظر

سوقههناكوردماوكل،بالدارمييتعتقثىةالظاهريةكتابهمناليهالمارالموضعفييردالم)5(

عدتحريمكراهةومكروهوأحمد،الافعرعندباحفهرالخيللحومفيفيالأئمةاختلاتعلىثالأ

مالك.عندتزيهكراهةومكروه،حنيفةأب!

حديثمنئتدلماباب،الأضاحي)كتابو(،الحاجةإلىالذهابفيباب،الطهارة)كتابالدارمي

(.الوليمةإجابةباب،النكاح)كتابو(بواجبليتاياضحيةانالئي
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وتارة()2(،)نعمبتارةذلكعنيجيبوهو؟()1(.بهتأخذأو؟بهتقول"هل

()4(.يقولوناقوم:بقولهيجيبكأنعنهاالإجابةفييراوغأوبالا()3(،أخرى

أهلبيناختلافاتمنفيهاوما،مفردةأحاديثإلىيشيرمماثلةوبطريقة

)5(.الأخرى!الأمصارورالمجموعاتأوالحجازوأهلالعراق

بأحاديثيستشهد،الأخرىالسننأصحابشأنشأنه،والدارفي

الأئمةوبخلافتمامآمستقلبشكلبخصوصهامذهبهويقرر)6(،مختلفة

نأحنبلبنأحمديرىمثلآ:يقولفهو.معارضآاولهاممؤيدآإثا،المعروفين

زياد،)7(.بنيزيدبحديثأعملولكني،صحيحمرةبنعمروحديث

فهماليومنحاولأنلمقاصدناأيضآالمفيدوغيرجدآالعسيرمنولعفه

التقديرالدارميسننحصولعدمفيالسببلاكتشافالمشارقةالققهاءذوق

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)كتابالدارميانظر،.الوضوهعليهليىقائمانام)ذالا.:قال؟بهتقول5:الفهعبدمحمدلأيماأقيل8

الوم(،منالوضوءبابالوضوء؟

برأسه،)فأومأ،رأسهمنب!عاءةموافقهعنيعبز)أو.3؟203،24،231،،1،0ولم،أو411،6الدارمي

،ا.براصهفاومأ؟بهتقول:اللهلحبدقيل5(:منعهيحللاالذيفيباباليرع،)كابالدارميفيأجاء8

116156،،11،9،الابقالمصدر

غلىقزاثكمد:(بوقازتحض(:أوالص!ةعدتطهرالمرأةباب،الطهارة)كتابالدارميفيأجاء8

ت!ق:ئلثؤانغفز.الظنزئضئن::قازانغضيرتغذتطئزانتزأ؟كنضألتهقاذتايلثغنيحضنجننقند

نييتختىتطفزأخأؤتؤالالفزئضلىؤلاانغضزئضئنقاذ:.الصيىتيبينقيريئاطفزقاكان

لا.(.قاذ:بهتأخذ:اكلةغدسلشئ:.غتيقاتكنآالشنق

يأ،أدريالاو،يقولونوالناس5:الدارميقولفيأليى"أدركطلا:يقولاو،،42الابقالمصدر

.،ذكرناماغيرالعباراتتلكصياقمجتملولا.لاختلافاوأدبالملميةا،مانةولكها.مراوغة

ناسيأ(كليخمنباب،الصوم)كابحيضقا(،أيامالمرأةعلىاختلطتإذاباب،الطهارة)كابالدارمي

تاذ.الحيفىئؤ:انيزاقيأفلؤتاذ.الأطهارالاتراء:تفوئرنالجخافيأفل5:الأولالموضعفيأجاء+

الحجازأهلمحمد:أبرأقال:الئافيالموضعفيوجاءالمحيف!،.ئز؟قوذؤأتا(:)الدارميا!ةغثد

ناوهوالسابقجولدتهرقولعلىرذالموضحينهذينوفي،يقضيلا:أقولوأنايقعي،:يقولون

للمراوكة(الباراتهذهمثليخدمالدارمي

لمألمالابقالمصدر

152صالابقالمصدر
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.الأخرىالأربعةالسننكبنالتهالذينفسه

موقفحقيقةإلىيعودالإهمالهذاتفسيرمنجزءآأنالمحتملومن

ويبدو،الغايةهذهتوضحالتيالنقاطمنرأيناقدكماماذتهنحوالمترددالمؤلف

نأإلىمنهامؤلفهاعصرلآراءمصدرآتكونأنإلىأقربالدارميسننأن

حديث.كتابتكون

منالقليلويقذمشمولآ،اقلالذارفيكتابأنوهوآخرعاملوثمة

حجمهأنمنالرغموعلى.والنسائيداودأبوئقذمهاالتيالدقيقةالتفاصيل

الحديثموضوعاتمعكذلكيتعاملف!نه،الأخرىالسننكتبثلثيبلغ

أحاديثغيرأحاديثعلىيحتويأنهأي)1(!بصلةللت!ثريعتمتلاالتي

.)انظربالجامعلأجلهأحيانآئسمىالذيالسببهوهذاوربماكه،الأحكام

سبق()2(.فيما12،ص

فهميمكنلتشريعالكبيربالمجالالمتعلقالمحدودالقذرهذاومن

إليهايرجع،تأليفهطريقةعنفضلآ،الكتابمادةمحدوديةولعل.الكتاب

معاصريهمؤلفاتمعكانماخلافعلىالدارميئ،كتابإمالفيالعمبب

المستوىنفسفييكنولمالإسلاميئ،العالمإجماعيتللمولذلكستأ،الأصغر

حظآنالتفقد،النسيانطيئتكنلمالدارميسننولكن.الآخروننالهالذي

نشرإلىالحاجةصتمتالحديثالعصروفي.بأحاديثهاواستشهدالبحثمن

بفعلإليهائلتفتلمكتبظهرت""المصنفاتعصروفي.السننتلكمنطبعة

تؤخذولمكلئآ،نيصتتوقدالإسلاقي،العالمفيسادتالتيالستةالكتبتأثير

للدارميئ.خلافآ،العلمئةالدوائرداخلحتىالاعتبارفي

و6،وصبعدها،وما2لم2الصفحاتوكذلكللننوضحهاالتيالمقدمةثلأانظرزالسابقالمصدر)1(

بعدها.وما

!دا!ا.003!ه!،.94.0:راجع،.الجامعالمسنداكاب:لايدن!وطةفيالكاباسموردوهكذا)2(
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الأندلسفيألفالعصرذلكفيانهوهومثالآ،هنانذكرأنويكفي

بنبقيئويذعىالإسلافي،الشرقفيتعقم)1(مسيحيأصلمنينحدرلمحذث

نفسهالوقتفيهوهذاوكتابهع.خانوعمنمصئفأهـ(276)تمخلد

الأولإلمط!المسند!الأخيرمنللانتقالمحاولةماحدإلمطأوومسندمصتف

)فهو.البدايةنقطةهمأحمد،الإماممسندفيكماالإسناد،فرجال!.المصنف!

كلأحاديثأنغيرصحابيأ()2(،0031عنيقللاالصحابةمنعددآيذكر

منالنوعهذاأنالدهشةيثيرمماوليس)3(.الفقهيةالأبواببحسبترئبراو

سبمبوثمةفيها.نشأالتيالبلدانفيحتىالستةالكتبمحقهحقتقدالجوامع

بينطتبةسمعةلمؤلفهتكنلمأنهوهومخلد،بنبقيئمسندإخفاقإليهيعزىآخر

مستقلفقييماوكأفي.عصرهفيالفقهثةالمسائلفيالمستقلموقفهبسببأقرانه

خلال؟رسققدنحلدبنبقيئفسنذأنويبدوالفقهاء)4(.زمرةمنكثيرأعانى

له)3(.مختضرآهـ(813)ترفيعأخيابنكتبحيث،قصيغزمنييمافترة

إسحاقوأبوهـ(،ر31)تالنيسابورقيالعباسأبوذلكبعدتبعهوقد

)2(

)3(

.!+ه،يلا*2ل!،كلا،895.0يدوز

لم،:أالنووي.حديثأ5رلم4هريرةأبرعنيرويوهو

613ص227رقملثكوالابن

2:511المغربالييان:عذاريابن

(127:أبروكلمانلكارلالعربالأدبتاريخذيلكذلكانظرأ

مخلدبنبقيقدتملماانهوذلكمحمد،الأميرللىمخلدبنببقيشعيدولتهصدروفي2:المغرباليانفيأجاه،

ذلكأكاظالفقهة،والاختلافاتالعاليةوالرواياتالواسمةالعلوممنجمعبماالطريلةرحتهعنالرقمن

التوشععناثقصرين،التحققعلوممنالفارلن،الحديثفيالزاهدينوالتقيدالرأيأصحابقرطبةفقهاء

منهمكثروتخطى.العاتةيلولغضوهابدعة،الزمرهحى،الفيحالقولفيهكوضحوافحدوه،،المعرفةفي

01(.دمهضكإلىداعين،الهادةبغليظعليهوتثاهدوا،والزندقةالإلحادإلىبرب

،65:أالحفاظطقات:ال!يوطي

بناللهعبدبنحنبنعمدبناللهعبدعمدأبوالعلامةالثقةالحافظهوالصائغربغأخيابنأ+

1.(..بقيمدااختصر..الأندلىمولاهمالكلاعيالملكعد
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مسانيذوضعواالذينهـ(ر4وت)توالع!الهـ(353)تالأصفهاف!

)1(.الفقهيةالأبوابعلى

تنتميوالتيالثالثالقرنفيظهرتالتيالمؤلفاتتلكجميعبينومن

تستخدمالكتبوهذه.التشريعفيمكانةالستةالكتبالأتنللم،النوعهذاإلى

الفقهية.المسألةفيالنبويةالتعاليملمعرفةمصدرآ

يريدفهووالمصنفاتالمصئفين،الحديثمجالفي،أحدهمذكرلماذا

مؤلفيها.مكانةبحسبالترتيبعلىالسننكتبأوالصحيحين

مذهبفيصحيحأهو:فقهيةمسألةإثرفيمثلآ،يقولفالنووي،

)2(.والترمذيداودوأبيالبخارقيإلم!الإشارةبعدبائفاق"المصئفينالشافعيئ

ب!جماعالصحيحانحظيمتىالدقيقبالتاريخنثبتأنوسعنافيوليس

الستة؟الكتبليشملالإجماعذلكتوشعمتىأو؟الأمة

الثاني.السؤالعنللجوابمعلومتينهناكأننعتقدف!نناذلكومع

تاريخيتين.بدءنقطتياستعمالهمايمكنسالبةوالثانية،موجبةواحدة

منالأؤلالنصففيينتشرلمالستةبالكتبالعامالاعزاف:الأولى

اذوكانهـ(،353مصرفي)تالسكنبنسعيدأنذلكودليل،الرابعالقرن

أهمتةالأشياءأكثزيبينأنشئلعندما(،)الحخةوشمى،كبيرةفقهيةشهرة

إهذهتائلآ:أحمالأربعةبيتهمنأخرقي،المتراكمةالدينيةالمصتفاتبينمن

")3(.والنسائيداود،وأبو،ومسلم،البخارقيصحيح:الإسلامأصول

:3خيفةلحاجيالظنونك!وفي،التراجمعلىالمند"صئف2(:؟رقم)ترجمةالحفاظطقاتفيجاء1()

الأصفهافي(:ع!ارةبنحمزة)ترجمةا!اظطبقاتأفي0،5الأبوابعلىاالمند(:9911لمرقم)ترجمة4،5

الئراجم،،علىالمسندصئف.مثلها!ظفيئالاهرابنبعدئرلم.الحفظفيزمانهأوحد:نعيمابناوتال

.هـأورقة)مخطوط(المنثوراتانظر)2(

الكن.بنعثمانبنصيدترجمة،(،رقمترجمة،21)طبقةالحفاظطقات:طياليم)3(

-935-



أحاديثكتبدائرةلتوسيعالعصرذلكفيحتىنزعةإذآ،،هناككانت

الستة.الكتبجميعتشمللمأنهاغير،الصحيحيندائرةلتتجاوزالأحكام

سننضتمتمكهالهجرقيورالسادسبدايةأوالخامسالقرننهايةفي:الثانية

زالماهـ(436)تحزمفابن!.الأربعة!السننلكتبماجهوابنالزمذقي

ماجهابنسننفيالشكوكوازدادت.الترمذيحولالشكوكبعضعنده

ظهرتتقريبآالعصرذلكوفيفيها.الموجودةالكثيرةالضعيفةالأحاديثبسبب

الصحيح.منتغذئعتبرالماللذينالكتابينبهذينللاعترافالأولىالمحاولات

نأعلىعلامالبهناكانكما،منعزلبشكلالمحاولاتهذهوجرت

العالم"الأنذئصئئوضغوقدآخز.لقردبحئةظقتماجةابنيصننفيالشكوك

مختضزآهـ(535)تمكةفيعاشوالذيالسرقسطيئمعاويةبنرزين

،.مالكموطأبهاواستبدلمعهاماجهابنسننيدرجولم)1(،الستةللصحاح

ماجهلابنمكانآالخزاطبابنالمعروفالأزدقيالحقعبدلمجضصلموكذلك

الحديثكتبعلىفيهاعتمدالذي(الكبرى)الأحكامكتابهمصادربين

إلأهـ(584)تالهمذافقالحازفيعثمانابيبنمحمديعرفولم)2(.المعروفة

فينمتالأخرىالسننكتبإلىماجهابنسننضتمومحاولة)3(.الخمسةالأئمة

فيالكتب)نفقالواالحديثأصحابمنقومإليهاجتمع:حزمابنقال:المذكورةالزجمةفيأجاء،

بعضهاووضعرزمأربعواخرجييتهإلىفدخلمهاعليهنقمرشيءعلىالئيخدلنافلوكثيرةالحديث

(.النائيوكتابداودأيماوكابملموكتابالبخاري)كابالاصلامقواعدهذه:وقالبحضعل

وئلالائة،وخمينثلاثضةالمحرمفيمات

كيرأئستحملزفلنوكابالتة(الصحاح)تجريد91،3:321وة2الظونكف:خليفةحاجي)1(

)المدخل(كابمؤلفيتلمن

الوفياتفواتمعقارنح.!أ038!.كل!.علا*.!0712البريطافيباتضالرقيةالمطوطاتصرصت)2(

248.:أللكى

!ة*لط!!قا.!،!،،مه.ه.مه13141.1برلينفهرت:الفرت)3(
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نأإلأهـ()1(5هلم)تالمقدسيئطاهربنمحمدالفضلأببيذعكالوقتذلك

التيالعصرذلكفيالمختصرةالأعمالأنحينوفيكبيرآ.نجاحآيلقلمذلك

الجوزقيابنالمتشددالعراقيئوالعالم"بعدماجهابنسننتعتبرلمللتؤذكرناها

ف!نناالمسانيد()2(،)جامعكتابهفيماجهابنسننالاعتبارفييأخذلم5(ولم)ت

)مصابيحكتابهمصادرفيماجهابنذكرهـ(615)تالبغويأننكتثف

الدارميئ.سننأيضآضفنكما)3(،الدجىمصابيحأيضآيسمىوالذي(،السنة

عقودببضعةذلكبعدبهاقامماجهابنمكانةلتثبيتأخرىمحاولةوثمة

)الكمالأدقبشكلأو()الإكمالكتابهفيهـ()4(006)تالجماعيينالغنيئعبد

فيالجديدةالمحاولةوهذه.الستةالكتبرجالذكرحيث()5(الرجالمعرفةفي

مماأكبرنجاحآلقتقدأنهايبدوالأخرىللكتبمكافئةماجهابنسننجعل

بشكلالستةالكتبظهورالحقيقةهذهويؤكد،السابقةالمحاولاتلافته

المصئفات.فيعمومآبهاوالاعتراف،متعاقب

ص()الظاهريةبكابناقارنظاهريأاوكان20(.1ترجمة51)طبقة342:أالحفاظطبقات:اليوطي1()

:5خليفةحاجيانظر.لمصالدارميإلىالمدخلانظرماجهابنسننضتموعن4.رقمملاحظة811

:الحمويياتوتانظر،المقدصيئالفضلأبوعن.2541رقم59صبرلينفهرعت:الفرت10لم؟

(،)مقدسأمادة3:721.0البلدانمعجم

.46صوالمذكرين()الققاصكابهفيذلكيذكروهو)2(

المايخدجامعوكتاب5:ممنفاتهذكرمحرضفيوالمذكرين()الققاعىكابهفيالجوزيابنأيقول،

الأربعةالكتبوهذه.الزمذقيوكابم!لم،وصحيح،الجاركطوصجحأحمد،مندفيبعت

الأسانيد،لم.ذكرمعمجلداتخسفيفاختصرتهامجلدأئلاثينمنترياتكون

،لندنوله،5"،مألوثأوتووضعمنالهديالقممكتبةفيالعريةالمخطوطاتفهرستانظر)ر(

4.ورتمر5صهـأ،لم7

شق.مما651صانظرالكتابهذاوعن.5؟صالأصانيدأجلى:الباجمعري)4(

جماعل(:أمادة،2:5،10البلدانمعجم:الحمويياقوت)3(
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تحت(الستةالكتب)رجالكتابهصتفهـ(،64)تالنخارابنفهذا

)1(.متماثلةفنة

يبنيهـ(652)تكهالجدالسلامعبدالدينمجد!تيميةابنوهذا

)3(.ماجهابنسننبينهاومنالستةالكتبعلى()2(الأحكامفي)المنتقىكتابه

الذينالرجالأولئكحديثهـ(672)تالصيقلبنالديننجيبجمعكما

)4(.الستةالأئمةرجالباعتبارهمبهميستشها

كتابهفيهـ()3(171)تالجزريكهابن!الدينشمسفعلوبالمثل

إلم!بهلمجتخمصدرأباعتبارهماجهابنسننبمكانةمقزآ!الأصولجامع!

كتابهفيهـ(لم)42المرييوسفصنعوكذلك)6(.الخمسةالكتبجانب

()7(.الستةالكتب)أطراف

إلىالستةالكتبجميعضتمأنذلككلمننستنبطأنإذن،،نستطيع

الجماعيئالوعيئفيتجذزقد،اليومالإسلامفيمعروفةتزاللاوكمابعضها،

022:أالظنونك!:خليفةحاجي)1(

شأداك!03!.كله.،0540.3.4،؟.0+2911البرلطافهابالمتحفالعربيةالمخطوطاتفهرست)2(

،بولاقفيالمطبوعةالنسخةعلىالمثبتالعنوانوهوالأخبار(في)الم!قىهوآخراسمالكتابولهذا)3(

ا!ولول+ول.+ه"ح"7!ق،،148.09187..0+75النويالتقريرانظر.اجزاءبعةفيويقع

تحتبنرحهالركافيفاموفد،مطبوعوهو(المصطفيأخبارمن)المننقىهوالجدنيمبةابنأكاب.

،الأوطارنيلعنوان

7715رقم2:258برلين،اكفرتفهرصت)4(

ذجمزوالذيالظون،كصفياليهالمثارليىوهريوسفبنعمدهو117سنةالمتوفيالجزركطابنأ0)3(

هـ(،50،)تالأصولجامععاحبالعاداتأبوالجزريابنالدينشمىهوالظونكضفي

،147و2:خليفةحاجيبذلكصزحكما

لمأ5:5الظونك!:خيفةحاجي)6(

ابن!نفيالجزريبنالدينضصىوتال:41لملم:2الظونكفمناليهالمثارالموضعفيأجاء،

الستة(الكتبسادسوهو:ماجه

37،1رقمألم5صالابقالمصدر:آلفرت)7(
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السنن!الكتبتلكأنمنوبالرغم.السابعالقرنفيالإسلاملفقهاء

التعليمفيأهمتةالمصادراكثرمنفصاعدآالفزةهذهمنذعذت!الأربع

منأعلىمستوىفيالصحيحينيضعيزاللاالعامالرأيأنالأ.الدينيئ

وعند،الأخرىالكتبعلىدائماتفؤقانوالصحيحان.الأربعةالكتب

البخارييعنيوهذا)1(،الصحيحينذكرمعالأربعةالكتحبتذكرالاحتجاج

بينمتمتزةمكانةلهماخقمصوقدتقدير)2(،موطنالشيخالقويظل.والأربعة

)3(.الستةالأئمة

فيحدثت!ضريعيآمصدرآباعتبارهاالستةالكتبتقديرأنمنوبالرغم

الخطأمنأنهإلأالإسلاميئ)4(،العالممنكبيرجزءوفي،الهجريالسابعالقرن

كانتالحاضرالعصروحتىبعدفيماوجدتالتيالتشريعتةأهميتهابأنالقول

المحاولاتأنالاعتبارفيالأخذينبغيكما.البدايةمنذبهام!قماعاموبثمكل

وأنتدريجيآ،الإسلاقيالتشريعيئالعالمكلبلغتقدالشامفيحدثتالتي

لعلماءالفرديةالأحكاممنمكانتهااكتسبتالبدايةفيالمحاولاتتلك

بجمعتتأثرأنلنفسهاتسمحلممستققةعقولى،كذلك،بقيتكما.محذدين

.؟6رقمترجمةووطبقة،76،29007،رقمترجمة8طقة2(1:57)الحفاظطقات:الشوطي1()

رقمترجمة8طقةالحفاظطقاتوفي.902:أالكي،.والأربعةهـمسلماواوالأربعةاالبخاري

".الخمسةاالأئمة:11رقمووطقة،أهو

الةالأئحةاوت:الحافظالفلاسالصيرفيبحربنعليبنعمروترجمة()876الطقةفيأجاء"

خارجوملموالأربعةالخاريوت5و(:)2البخيالرفلرأبانبنعمدترجمةوفي،،الآخرون

والأربعةصلم"وت(:1)55التيمياليشيمصعببنالريبنفادتربةوفي،،الصجح

روى55(:6ترجمة9)طقةالدورفيحاتمبنمحمدبنعاسترجمةوفي،،الصجحغيرفيوالخاري

الأئمةوت51:5وترجمة8)طقةالقيميريضابؤرتزدا!بنرافعبنمحمدترجمةوفي،،الأربعةت

،،.الخمسةالأئمة"وعنه:77ترجمةو)طقةالجفقمينصربنعليتربهةوفي"،الحمسة

16ترجمة8طبقةالسابقالمصدر)2(

99401،501،141،511،،ووو،6و،5و،5،لم7تربة8طقةالابقالمصدر)3(

الموضع،هذاعلىتعيقاراجع.نظرالكلاممذاأفي0)4(
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بتأييدذلكمنأبعدهوماإلمطذهبتبل،البعضبعضهامعالستةالكتب

قبولفيترغبولم،مبكرةفترةمنذأثيرتوالتي،ماجهابنسننفيالشكوك

.الأخرىالسننبكتبالكتابهذاتسوية

هـ(64ر)تالصلاحبنعثمانعمروأباأنحقيقةيف!رماوهذا

الخمسةالكتبعنتكقم،السابعالقرنفي()1(،الحديث)علومكتابمؤلف

)2(.ماجهابنيذكرولم

واختصرالصلاحابنبعدجاءالذيهـ(،6لم6)تالنووييذكرولم

الخمسة،الكتبإلأ،التقريبغيرالأخرىكتبهفيعنهونقلالمذكوركتابه

أحمد)ر(مسندمستوىفيماجهابنسننووضع

ب!ضافةوذلك)6(،بالعددالاحتفاظأحبواالعلماءمنالمتأخرونوحتىإ

)4(.ماجهابنسننمنبدلآالدارقيمسندأومالكموطأ

عندماالثامنالقرنفيحتىقائماالستةالكتبعلىالتأكيدعدموظل

(،المصابيح)مشكاةكتابهؤضعهـ(7ر7)تاللهعبدأبوالدينولمنالشيخ

خلدونابنيتحدثلمبينما)5(،ماجهابنلسننقضىالكتابهذامؤلفولكن

)6(.بالاسمماجهابنذكردونالخمسالأمهاتعنالأهـهـ(80)ت

الىيضافسابعأكتابآبجعلهمالكلموطأوالاحترامالتقديرإظهارومحاولة

لمأ5صسبقماراجع)1(

كص:خيفةوحاجيلليرطي،،الراويتدريبشرحهمعأمطوع+.2051:الوويتقريبانظر)2(

لمأ5:4الظون

اوتوهـ4،؟صلايرجفهرستفلالر:،قارن.لم50،:أململصحيحشرحهمقدمة:الووي)3(

618ص،لندن،الهديالقمبمكبةالعربيةالمخطوطاتفهرست:5*؟،مألوث

أ*3،س؟137.0.3."ررا"38.ء4."ه)4(

احم!+ول+هي،كماكلم!ء"هلا!ه5ءأ،قه"،لاهـح"4آهلألا5!حالاط،"8ول3ا،هـأ!ع"!3؟حمه5!.،*5()

ح8حالام!"8081).".774،ء،5!.)

،.لم5صالمقدمة:خلدونابن)6(
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)1(.متأخرةمرحليمافيظهرتأ،السبعةالحديثية"الكتبإلم!بالإشارة،الستةالكتب

)141

هوبعضهاإلمطالستةالحديثكتبضتمأنعنالنظرغضبالإمكانليس

يقيمالمغربكانذلكفيهظهرالذيالوقتوفي.الإسلافيالمشرقعملمن

)انظرالحقبةتلكفيكبيربشكلازدهرتالتيالحديثلمصنفاتكبيرآقدرآ

.(51اللاحقالقسم

الواحدعبدالحقبةلتلكالمعاصرروايةحسب،العشرةالكتبوهذه

جامعلكتابأساسآيعقوبيوسفأبوالموحدينأمراءثالثجعلها،المراكشي

)2(.الفروعكتبونبذدولتهفيالفقهعليهيقوم

-()7الموطأ،-6():العشرةالكتبتضتمالخمسةالكتبإلمطلإضافةوبا

)و(-هـ(،264)تشيةأبيابنمسند-)8(هـ(،044)تالبرارسنن

هـ(.45!)تالبيهقيسنن-(1)5وأخيرأ،هـ(،38؟)تالدارقطنيسنن

.العشرةالكتبإلىماجهابنسننتضتمولم

يمكنالعشر؟بالكتبئفنرئميوسفأبيعهدفيوعغالذيوالمرسوم

أبوالأندلسيئالعالموضعهالذيالكتابخلالمنالمغرببلادفيرؤيته

سننمنبدلآأنهغيرهـ(،055)تالإقلي!ثيئالتجيبيئمعذ)3(بنأحمدالعئاس

الشةأالكتب:05رقمالسابقبالمصدر)تارن7"2تأ.71*،.0.666.0+58النابليمالغيعدانظر)()

(.14صالمانيد،المحىبهذاالسبعةالأصوليضمالباجمعوئالمحامرالملموالكاتب"مالكوموطا

الانية.الطبعة،دوزية؟202صالموحدينتارلخ)2(

ولأ3ها+5مأ"ءولا+5ط!4ح3،ح4.ه+ه2+4ح4أ،ها+.2.0ه2

امعروفا.:وفيهر،وو:أالحمويياقوت)3(

منأصله،بالحديثعالمالاقليثيئ،ابنالمباسأبوالخييئوكيلبنيربنمعذبنأحمدأهو+

فياسمهقراءةأساءالذيالقادرعبدحنعليد.توقمكامماذبنأحمدهوولي!بالأندل!.اقلينى

معاذأ..،فحبجولدتيهرنض
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)1(.البغوقيالعزيزعبدبنعليسنناستعملالبيهقيئ

السابع.القرنبعدالستةالكتبأحكامعنديتوقفوالمأيضآالمشرقوفي

لعلماءالممنوحالتقديرمعولكن.الحديثكتبأهمبأنهاتمئزتالستةفالكتب

القديمةللمسانيدالشرفمنقذريمنحألاالإنصافمنيكنلمف!نهالأمة

الزمنئةالحقبةهذهحتىلهايكنلمالتي،الثالثالقرنلمصتفاتمميحكالذي

محاولةالمغاربةعندالعشرةبالكتبالاعترافكانحيئ.وفيواضحةمشاركة

لردجهودنتيجةالمشارقةعندفهو،العمليللفقهالمصادرأحسنلإيجاد

لمالذينالمتقدمةالعقودفيالكبارللأئمة،الأدبيبالمعنىالأقلعلىالاعتبار،

لمالعشرةالكتبفإنولذلك.عملتةأموربسببالستةالكتبمنكتبهمتعتبر

.المغرببلادفيالرسمئةالمؤسسةمعحالهاكانكماالمشرقفيسلطانهاتكتسب

ذلكتيركولكن،راسخبشكلنهائيآيكنلمالعشرةالكتبواختيار

قامالقرنذلكوفي.الثامنالقرنقبلالعشرةالكتبتجتمعولم.ذاتئةلأهواء

)التذكرةكتابهبوضعهـ(لم65)تالدمشقيئالحسينيئالدينشمسالمحذث

الكتبأسانيدفيالموجودينالرواةجميعمعفيهتعاملالذي(العشرةرجالفي

الصحيحين،رجالمعالمبكرةالمصنفاتبهتعاملتالذينفسهبالنهجالعشرة

)2(.الستةالكتبرجالمعذلكوبعد

تشملوهي،اعتباطيبشكلالعشرةالكتباختيرتالقرنهذاوفي

الإماممسند)ولعلهوالمسند)8(الموطأ،)7(:الستةالكتبإلم!بالإضافة

ابنالشهيرالعالمقامكما.حنيفةأىومسند(1)5،الشافعيومسند)و(أحمد(،

.،،ح.4!لاطهأ،!2.7ول4ح.211.0،1.4"+76.0)1(

و(.رقمترجمة21)طقة537:أالحفاظطقات:اليرطي)2(

حمزةبنالحسنبنعليبنمحمدالمحاسنأبوالدينشصىالحافظاهو:الحفا!طبقاتفيأجاء!ه

،،.الفرةرجالفيالتذكرةأفف.الجنيالدمثقي
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)أطرافالمسمىكتبهأحدفي)1(العشرةالكتبباختصارالعسقلافيحجر

الأسانيدأوائللأطرافباوالمقصود(.الحنبليوالمسندالعشرةالكتب

.رووهالذينالأئمةومعظمالحديثإليهيرجعالذيالصحابي.وأواخرها

)15(

وأوجهذروتهالإسلاميالتصنيففيهابلغالتيالزمنيةالفزةتدملم

فيبدايتهمنذفروعهجميعفيسريعآنشأمثلماصيعآ،تضزتهذؤتحيثطويلآ،

وثمة.الحياةمنالخاليالهامدالتجميعمننوعإلىأفضتحيثكذهليما،ؤفر؟

العقلي،للأنتاجالعامالمستوىيبيناستثناءظهرواالكبارالمصئفينمننخبة

ذلك.منأبعدوحتى

الدينيئ،المجالفيسئماولاالتصنيفأننجاالهجرقيالخامسالقرنففي

يطهرالتفكير،فيبالاستقلاليةيتصفالحقبةتلكفيمؤث!آخزالغزالمطويعذ

وكتابةالتجميعبلغحيثالمستقفةالمواقفأوالأصيلةالمفاهيممنالقليللنا

وأجديدبشكلظهرتالقديمةالكتبمنوعديد.نهايتهوالحواشيالشروح

استثناءاتمعاللاحقةالحقبفيالتأليفأن!ثطةيصفماوهذامختصير،شكل

علماءوجودفيهيتعذرالعاشرالقرنأنالعربالنفادأحادكزوعندما.قليلة

السابقة.الخمسةالقرونمعجدآمتساهلفهو)2(،الئ!اخالأفيهيوجدولا

لمأسلافهمنبعضآإنيقولأنعلىبالفعلقادرآ(الرابع)القرنالمقدسيئوكان

.51رقمتربة24طقةوأيضأ،،واضحغيرالتةالكتب)جمعهـ(.رقمترجمة22)طبقةالسابقالمصدر1()

بنعليبنمحمدالمحاصنأبوالدينئمصىالحافظترجمةفيالحفاظطقاتمنا،ولالموضعفيأجاء"

وألفالمدرجالوجمععحجما،لنفهوخرج5:الجنىالريفالدثقيعمدبنحمزةبنالحسن

الثافيالموضعوفي،.خمةوأ!الافيومشدوالمدوالموطاالةالكت:الحرةرجالفيالتذكرة

،،الحنبليوالمندالفرةالكتبأطرافاوعمل:حجرابنتربهةفينفهالمصدرمن

تهللا!7.2!أأأ..هر16،المغردميمونبنعمر)2(
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التصنيف،فيالعامالاتجاهمنبالثناءجديرآاسمثناءنفسهوعذخماعين،إلأيكونوا

وقتئلإ)1(.بهيسمعلمالذيالجديدإلأهـلمذملمالذيكتابهخصوصيةبذكر

السيوقيإلىتصلحتىمختلفةبمراحلمرورآتدريجئأالتصنيفويتزايد

يظهرالتطؤر)2(.وهذاالمتأخرينعندالتصنيفذروةيمثلالذيهـ(و11)ت

الكتبمنسطحئةالأنواعأكثرفيوتزايدآالأصيلالنشاطفيمستمزآتناقصآ

وهونسبيأالمتقدمينمنكاتبآإنحتى،المنحولةالكتبعنتمييزهايشقالتي

:يقولحيثباعزافهحقيقيئأدبي)3(عقعقوهو(الخامس)القرنالحصري

المرءواختيارالاختيار،حسنمنأكثرالافتخار،منتأليفهفيلي"وليس

")4(.عقلهمنقطعة

!التأليف:بقولهعصزهالأدبمؤرخيأحديصفالعاشرالقرنوفي

)1(

)2(

)ر(

)4(

241.صخونيديطبعةالمقذسي،

هـ!؟78)تالمقدميئبكرأ!بنمحمداللهعبدأبايريدوهو.الأصلفيالداللديدكذا.المقذسيئأ8

ولعله.لايدنفيأو60صةخويهديبطبعهتامالذيالأقالم(معرفةفيالتقاسيم)احسنكتابصاحب

ئمالاتداءعلىفصنفواالعلومإلىسقواقدالعلماء"ووجدتالمذكور:كتابهأولفيالمقدسيقوليريد

الأيذكروهلمبفنوأنفردأغفلوهقدعلماأقصدأنفرأيت؟واختصروهكلامهمفثرحراالأخلافتبتهم

"،..لأنهار.واوالبحيراتوالبحارلمفاوزسنفيهاوماالإسلايةالأقاليمذكروهولإخلالاعلى

ولكن،بالاتحال)اليرفى(المؤلفهذاميرشج(طبة22صالمفرين)طفاتالسخاويوصف

نأمعوالمففودةالنادرةالكتبمنتبقىممابكيرلنااحتفظتحبثلممنفاتهالثكرنقذمأنينغي

وافتجلالمؤئفبينلاختلافايانفيمقامةألفالسيوطي

.2751،اليوطيلمقاماتالحجرتةالطبعةفيلذلكأثرآنجدولاشأ،.44.مم!لاط،.*4!.7،21،84."

مطبوعةوهي،لليوطي(والمارقالمصتفبين)الفارقبالمعروفةالمقامةهيإليهااثرالرسالةأ،

الئقافةدارمنئورات،الغبارقيعوضد.بتحقيق(-1):مرتينطبعتاليوطيومقامات.متقفة

مقاماتوفي.الحلمئةالكتبدارمثورات،زغلولوعمدالبندارئالغفارعدبتحقيق-)2(.العرية

كابهفيلهال!خاوكطاتهاماتعلىردوفيها(الخاويتاريخفي)الكاويبعنوانمقامةاليوطي

(.اللامع)الضوء

وص!وهذا،الناسأيديمنالأشياءيخطفبأنهالعامةعندمعروفالغرابثبهطائرالعقعقأ+

الترجمةوفيا!،+،3:الألمافيالأصلوفي.بالرقةلهاتهامأفيهلأن،الأديبالقيروافمابالحصريلائقكير

ءأ!هـول،:لإنجليزيةا

4:أالآدابزهر:الحصري
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الفسادهذابلغوعندما")1(.تمزقلماولصقأتفزق،لماجمعآإلأليسالأيامهذه

البقاءأبيككلياتمشرقةومضاتباستثناء،الحقبةتلكفيالمبلغذلكالأدبب

بينمنوتقديرآاحترامأالأكثركانهـ(،251ر)بولاقالراغبوسفينة

.عديدةأجزاءمنتتكؤنومنتخباتهاختياراتهكانتقنالمصتفين

حجتتكثيرأ،)2(المشارقةبهاولعالتي،العامليالدينبهاءومختارات

عندالمعروفسعدبنالحسنأبوالأندلسيئوالمؤزخقبلها.كيتتمماثلةبأعمال

تاريخيةملاحظاتيتضمنتصنيفأ)مرزمة()3(عنوانتحتكتببالمقريالقزاء

بعير)4(.جملإنهاقيلوأدبتة

ثبتوهناك.التأليفبحقيتعفقفيمابعيدآالمارقةالمصنفونومضى

هذهالرديئةالانتحالوعادة.مهفةكثيرةأسماءيتضفنللكتبالمنتحلينبأسماء

)5(.الإسلامفيالتأليفتاريخمنمبكرةفترةمنذبدأت

عندسلوكآالأدبيةالقرصنةكانتكيفآخرمكانفيبالتفصيلرأيناوقد

عمادقامالهجرقيالسابعالقرنوفي)6(.المثالسبيلعلهـ(043)تالثعالبيئ

بإئهموهمآبدرونلابنالتاريخيال!ثرحبنسخ،بساطةوبكلالأثير،بنالدين

)1(

)2(

)5(

)6(

.وهـ2:2مكةتاريخ:ظهيرةابن

الجامعله.بمكةالافتاءتقفد،المخزوميالكيظهيرةبنعليبنبكرأد!بنمحمدبنمحمدأهو+

الزركلي:و002،:11المؤلفينمعجم:كحالةرضاانظر،.الريفالتوبناءمكةفضلفياللطف

،82و:7لأعلاما

.2لمصكلللاءم!"ط8ع."353ء!لاآ"3اليةتاريخ

)المخلاة(يأحديئيالعامليالدينفبهاء.ممماتهمفيالعناولنهن!المصثفونأحثوتد.()رزمة6للأ!)محه

كتابهفيزادهطاضكبركطذكرهالخرافةمنقدرأيتضمنتصصوثمة.7:064الطبنفح:القري

أح!)مح!.3الأأ!4،)ح!اح!لأهأ7حةكل!أ!أ05.+0كاير)مخطوط.(العثمايخةلدولةاعلماءفيالنممانية)الئقائق

العافر.القرنمطلعفيزادهمؤيدمولاناهوالمالاليهوالمؤلفأ.501ورفة،1ول(.1220

خيفة:حاجيانظر.لهأنهويزعم،نه(الطوال)الأخباركتابهمحتوياتبسرقةقتيبةابنالمعوديتهم

2301:الظونكئف

ء،"!أ"ءء45ح"أع!"ءاح!"ء!"33")11"."ه92.+انظر
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الحقيقيئ)1(.لمؤلفهذكيردونتأليفهمن

أحديتهمهالئامنالقرنفيالمنتحلالملقنبنعمرنجدكثيرتأفلودون

مؤلفينمنسرقاتالثلاثمائةكتبهمنالاكبرالقدربأنوالزاجمالسيركتاب

)2(
فنحن.النقطةهذهفيالشكوكبعضالمشهورللمقريزيوكان.خرين

بأنهيتهمهالذيالسخاوفيترجمةمنالكبير،التاريخيئبكتابهيتعفقفيما،نعلم

الواحدفي)3(.سلفهمنكتابهأخذ

ابنمنصقنفسهالمقريزيأننعلمعندماصحةأكثريظهرالاتهاموهذا

)4(إليهيشيرأندونحزم

ومع.الأولىالكلاسيكتةبآثارهربيعهمتجاوزآالحديثعلمكانلقد

أخذتشرعيةمصئفاقيباعتبارهاتؤآوصفناهاالتيالمؤلفاتئلكنهاية

مماجليابداولكنهلها.مكانةتكتسبالمتزايدةالتجميعيئالطابعذاتالكتب

الخاصةلمبادئهماتباعهمفيرؤيتهايمكنالتقليديينالمؤلفيناستقلاليةأنمم!

.جمعوهلماالعمليوالتطبيقالنقديتقويمهموفي،مصنفاتهمفي

)1(

)2(

)3(

)4(

+ه*.حههأ+ءول!م"آء،3شء!34!لاحا!مولح4ا+ولولك!،ساهأولكهكا!أ،حهول،".3انظرا

اشتهز.شلباهلمناندليئأديبالحضرين،القاسمأبواللهجدبنالملكعبدهوبدرونابنأ8

للزركليالأعلامانظرالدهر،.وفريدةالزهر"كامةسقاهمطوعوهو(،عدونابنقصيدة)ضرحبكنابه

هوعبدونوابن5.41:أالعرلماالأدبتاريخ:ولروكلمان2،062:الآبارلابنوالتكملة،4161:

وأول.الأفطسبنيمرثيةفيالتاريخفيرائيةوهيهـ(52و)تالفهريالوزيراللهعدبنعمد

المذكررة:القصيدة

والضويى،الأثحباحعلىالبهاةفابالأثرالعينبعديفجعالهر

15،:6اللامعالضوه:ال!خاويانظر،

مح!،+مح!حد!،أول!لهأه،3!34كمالطاولك!للاهل!7دةول4ح11لكاترميرمصرفيالمماليكصلاطينتارلخ

ص!محا!،،1أ*.هأ

202صالظاهريةجولدتيهر:

لبعضرالخططكابهفيالمقريزينقلعلىالواهدبعضالظاهريةكتابهمنإليهاالمثارالصفحةأفي.

صاجها،الىالاثارةدونحرفببثكلحزملابن()الفصلكتابمنالنصوص
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التأليفعلىالقذرتذقببالفعلتطهرالستةالكتبمنالأخيرةوالأجزاء

)1(.التصانيففيالعملئةالممارساتمستوىإلىالخامسالقرنفيغرقتالتي

اللاحقةالتصنيفمراحلفيالحديثعلماءحتىأنهعلالتأكيدينبغيذلكومع

وسائل:بعذةالغرضهذاتحفقوقد.محذدةمقاصدلهمكانت

بينبالجمعإفا،البعضبعضهامعالأحكامكتبإلم!بتوجههمإفاأولآ:

وابنهـ(،488)تميورقةمنالحميدي:أندلسيانعالمانفعلكماالصحيحين

الستة،الكتبجميعليشملالعملبتوسيعأوهـ()2(،825)تالإشبيليالخزاط

الدارفي(.مسندأوأحمد،الإمام)مسندكليهماأواثندين،أحدب!ضافةوأحيانآ

ت)البغدادقيالشيخيالدينعلاءوضعالهجريالثامنالقرنوفي

مسندإليهاوأضاف،الستةالكتبأساسعل(المنقول)مقبولكتابههـ(4لما

نطاقالسيوطيوشعالتاسعالقرنوفي)3(.الدارقطنيوسننوالموطأأحمد

)1(

)2(

)3(

والذيهـ(354)تجئانابنصحيحكانغالبأ(يكنلم)دانبعدفيما؟رشأصبلحديثيعملآخر

تعليقاتمعلهنحطوطةوتوجد..والأنراعالتقا!يمباسموتقيماته!المبتآع!تريهببغيرت

حجر.لابنعليها

وتوجد.أ؟لم5رقمالبريطافيباتمحفالعربيةالمخطوطاتفهرست.ك!.،!صا.،ق!داللا7.".3!و؟انظر

المصتفلهذاوصفأيريدلمنويمكن.261،رقم2:601برلينفهرستفياكفرثذكرهاتطعةمنها

،.المحدثبناأصانيديراجعأنالحديني

.)هـقا،.،172،1،،)2733وذيلهلبروكلمانالعر!الأدبتاريخانظرأ

،حبانابنصححعلىتمليقأاوشرحأحجرلابنأنظنحيثلجولدتسيهرتبعأبروكلمانأترهم+

الديننور:والصواب.الهثميحجرلابن)نهوقال(.حبانابنزوائدالىالضمأن)مواردكتابويريد

.،وصلمالبخارفيعنحبانابنصحيحفيزادمابالزوائدوالمراد.الهميحجرابنغيروهو،الهيثمي

البخارفيصجحعلحبانبنعمدحاتمأيماصحيحزوائدأفردأنرأيت)فقد:الهثميقالحبث

إلىالحديثعزوفيفائدةلاف!نهيخها،الكفيهللكيأذكرهافقهكتبعلىذلكمرتبأوملم

،حمزةالرزاقعدعمدنحقيق28،صمنهما،ثيءفيكونهمعجانابنصحيح

وكذلك1:41،2،القاهرة،الممريةالخديويةبكتبخانةالمحفرظةالعربيةالكتببفهرصتتارن

.5071ص5631رقمالبريطانيالمتحففيالعربيةالمخطوطاتفهرست

.ر1،:أالقاهرةفهرصت
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.الموجودةالجوامعكلشملحتى()1(الجوامع)جمعمصئفهفيالجمع

بابتداعهوالابتكارالجذةطعمكتبهيعطيأنالكبيرالعالمهذاحاولوقد

مصادفة.ذلكجاءولوالماذة،تقسيمفيجديدةأسسآ

بنظامهـ(015)تالبغوقيمسعودبنالحسينمحمدأبوظهرذلكوقبل

الكتبمنسبعةكتابهفيالبغوفيجمعلقد(.السنة)مصابيحكتابهفيمحذدنقدقي

بابكلفيأولآمستشهدأ،ثابتةمبادئوفقوتصنيفهامادتهابزتيبقامالرئيسة

وهي)حسن(هوبماثم)صحيح(،بلفظإليهاومشيرآالصحيحينبأحاديث

الأحاديثآخرإلمطحينمنويضيف.السننكتبمنالمأخوذةالأحاديث

الترمذيمنهجيئبعهذاتقسيمهفيوهو(.)الضعيفةالأحاديثوحتى،الغرائب

كتابنطمذلكعنوفضلآ()2(.)الحسنةالأحاديثميزمنأؤلكانالذي

درجاتبحسبالصحيحةالأحاديث،ومختلفواضحوبشكل،البغوفي

بينعظيمةشعبيةاكتسبالعمليةوفائدتهلكمالهونتيجةكه،توثيقها!صحتها

التبريزيالدينولمنوضعحينماسيمالاالحاضر،الوقتحتىالمسلمينجمهور

(.المصابيح)مشكاةالمسمىكتابهالهجريالثامنالقرنأعيانمن

مصنفاتمحلالمسلمينمنالمتعلمينأنصافعندالكتابهذاحلوقد

للأسانيد)3(.ملائمغيرإبرازكليتجتبوهو.منهامادتهاستمذالتيالقديمةالحديث

السنة:مصابيحأحاديثعنفيقول،كتابهمقدمةفيالبغويويعترف

السننمنحظآتعالىاللهكتاببعدلهملتكونالعبادةإلمطللمنقطعينجمعتها9

..لليوطيالصغير()الجامعو(،الجوامع)جمعبينقارن.2416:الظنونكثف:خيفةحاجي)1(

.أ53؟رقم51،1571،رتم2551:برلينفهرست:آلفرث

)راجعكتابهفيالبغوفيذكرهالذي)الطير(حديثغريببانهيوصفمما.23لمصصبقماراجع)2(

2.002:الثنةمصابيحانظر1(31صسبقما

:قالحيث،الاطالةمخافةالحديثأسانيدذكرتركالبغوكطانوالصواب،دقيقغيرالمؤلفأقولء)3(

ا،.الأئمةنقلعلىواعتادأ،عيهمالاطالةمنحذرأأسانيدهاذكراوتركث
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أحاديثأبوابمنبابكلذكرمنوبالرغم!.طاعةمنفيههمماعلىوعونآ

تفوقهاوالرقائقوالفضائلالأدبأبوابأنإلأ،الكتابهذافيالأحكام

)1(.واضحبشكلعددآ

مصنفاتهمفيالاتتصارمحاولةوهو،المتأخرينالمصتفينعندثالبدافعوثمة

بمحتوياتها.والمحذدة،السننبكتبالموجودةالأحاديثمنمعئنصن!على

)الترغيبعنوانتحتالأخلاقيئالمعنىذاتالأحاديثتجمعحيث

458)تالبيهقيالنيسابورقيالمحذثبجمعهاقامالتيتلكمثل(،والترهيب

علىعملهيقتصرلمالذيهـ(656)تالمنذرفيالدينزكيئبعدهومنهـ(،

فابن.الأحكامبأحاديثآخرونمؤلفوناهتمكمافقط)2(.الأخلاقيةالأحاديث

ومسندالستةالكتبمنالأحكامأحاديثانتخبهـ(652)تالمشهورتيمية

سبقما)انظرالأزدقيالخزاطابنالأندلسيذلكفيسبقهوقدأحمد)3(،الإمام

()4(.أعلاه241)صالحنبليالجماعيليوتلميذه241(ص

أكثرلتلخيصالكلمةمعنىبكلرسمئةمحاولةكانالثالثوالدافع

كلعلىالوقوفيسهلحتىالمنالسهلمختصرفيووضعهاأهميةالأحاديث

مننوعإلىفصاعدآ،الخاصالقرنفيظاهروبشكل،ذلكأذىوقد.حديث

مأالرواةأسماءبحسبذلكأكانسواء)5(،للأحاديثالألفبائيالترتيب

)6(.الحديثلمتنالأولمطالأحرفبحسب

،الكتابثلثيتثكللأحكاماأحاديث)نبل.صحيحكيرالكلامأهذا15()

:2آلفرثوضعمنبرلينوفهرستأ،لم02صالبريطافمابالمتحفالعربيةالمخطوطاتفهرستانظر)2(

.أ4؟،رقم143ص،السابقالمصدرالنروي،بمجموعأيضأتارنبعدها.وماأرهـ2رقم141

242.صسابقأذكربماتارن)3(

بعدها.وما4031رتم2126:برلينفهرش:آلفرث3.هـأ24،2541،26،و:أالقاهرةفهرست)4(

رقممخطوطةلم4-56ص4،مجلد،لايدنمكتبةفهرستمن553رقم!عحم!*وارنرمثلأ،انظر)5(

الأرقام،برلين،آلفرثفهرستأ.317صالبريطافيبالمتحفالعربيةالمخطوطاتفهرش،51لم؟

التصنيف.منالنوعذلكمنهوالصفحاتتلكفيوردوما0؟34،4،؟

الألفبائي.الزتيباليوطيائغكذلك)6(
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مع،اللاحقالجيلمنالمحذثونانتهجهاالتيالنظروجهاتكانتوبهذا

هذهوبعض.ريببلافضيتة،المتكررةالأحاديثمنالهائلالقذيىذلك

مجاللتوسيعالعائمبالمقصدوخهسابقآ،ذجمزماومنها،الجديدةالمصنفات

المتشذدةالمدرسيمايتلمنرسمتآريضتالتيالأحاديثولحماية،الحديث

كافي.بشكلموثقةتكنلمأوصحيحةغيرباعتبارها

وكانالفقهيئ،المجالفيالصعوبةغايةفيكانالاتجاههذافيوالتوشع

عددوهناك.الخرافيةالأحاديثفيظاهرأ()1(أقدمآراء)ئئبعآاكبرالتسامح

تكنلمأو،الستةالكتبزمنفيمرفوضةوكانتأدرتجتالأحاديثمنكبير

وقملإ.موجودةجزئيآ

يلبثلمواللاحقةالمبكرةالعهودفيالموضوعاتمنالتخلصإلىوالنزوع

وابنهـ(346)تالبغداديالخطيبأمثال،المتشددينالمتحضسينوأنتبذد،أن

الموضوعة،الأحاديثاستئصالفيوشراسةحماسةاكثرهـ(3ولم)تالجوزي

بالوعظأشبهعملهمكانوالمدتسين،الموضوعاتفيالكثيرةالتصانيفصاحب

!
اعتراضاتإضعافمنهالمقصودكانتفنيد)2(منتعاقبماوجميع.الأصماذنفي

المستنكرةالأحاديثأنواعكللإنقاذمتلهفآالجمهوروكان.المتعضبالجوزيابن

)3(.بالاحترامالجديرةمكانتهاإلىترذأنينبغيوالتي

علاماتلهالأحاديثرفضمنالحقبةهذهفيالأتقياءالمسلمينوموقف

الرابعالقرنفيهـ(32لم)تالرازيإدرش!بنالرحمنعبدكتبفقد.بارزة

الموخهةالقدتةالاعزاضاتبتقييميتعفقكانالذي(والتعديل)الجرحكتابه

فيالقاهرةمكتبةفيالكتابهذاويوجد.المشبوهةوالأقوالالمشبوهينللرواة

بعدها.وما،14يابقأصذيهرماراجع)1(

6:264الظنونكثف:خليفةحاجيانظر،الجوزيابنانتقاداتعلىالرذبخصوص)2(

عليه،تعيقناانظرنظر.الكلامهذاأفي+)3(
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)1(.كاملةغيرقليلةنسخوفيمجلداتستة

الرازيالرحمنعبدكانحيثالدرسمجلسإلمطمزةالصالحينأحددخل

؟هذاما:الرازيالحسنبنيوسفوهوالضيففسأله.كتابهبقراءةمنشغلآ

كانمنالعلماء،أحوالاظهر:قال؟معناهوما:قال.والتعديلالجرح:فأجاب

أقوامآتذكرتعالمطاللهمناستحيتأما:يوسفلهفقال.ثقةغيركانؤقنثقة

فبكى.تغتابهمسنةمائةمنذاللهعندأو،الجئةفيرواحلهمحطواقد

نأقبلالكلامهذاسمعيطرقلووالله.يعقوبأبايا:وقالالرحمنعبد

)2(.المجلسذلكفييقرأولميدهمنالكتابوسقطوارتعد.!ئفتهماأصتفه

تغقبعندماالعقليينالتقادمشاعركذلككانتالنحوذلكوعلى

نأمنالترمذفيذكرهلماعمليتوضيحالروايةوهذه.عليهمالحديثاحترام

)3(.والتعديلبالجرحالرواةنقداستنكرواالناسبعض

رماهما!حذفهماتثبيتالمتأخرونالمحذثونأعادالدوافعوجهذه

دخقتالصحيحينانتشاروبعد.أحاديثمنالمتشذدالجوزيابن!بالوضع

هـ(504)تالنيسابوريالحاكمفألففورآ،التنفيذحتزالىالنزعةهذه

على)المستدرككتابهالذهبيئ،يسميهكماالمحذثينلىامامالكبير،الحافظ

أنهسيمالا،الصحيحينضدعديدةأحاديثعنفيهودافع(،الصحيحين

شرطيهما،بسببكثيرةأحاديث!()!طق!االصحيحينأنيثبتأنحاول

الكلمة.معنىبكلصحيحةتكونأنينبغيوكان

الماءهذاببركةيتفؤقلكيئزمزمبماءنفسهالإمالمهذاحضنولقد

،4191آبادحيدر27و-278:ألبروكلمانالعربالأدبتاريخأذيل241:أالقاهرةفهرش)1(

2،؟:رالزاهرةالنجوم:برديتغريابن،المحاسنأبو)2(

الزمذي(جامعبآخر)مطوعلمهـ،:3العلل:الزتي)3(

6(الرجالفيالكلامالحديثاهلعلىيفهملامنبعضعابوقد5:اليهالمئارالموضعفيالترمذيأيقول8
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التيتلكالأحاديثمننوعأقيمعرفةويمكن)1(.الصالحعملهفيالمقذس

الآتية:الأمثلةمنالصحيحينمواجهةفيالنيسابوريالحاكمعنهادافع

003طولهبلغالذي،إلياساللهنبيئاجتماععنسخيفةخرافاتنجد

الإسلامنبيئيباركالتوراتياللهفرجل.مالكبنأنسوصاحبهبمحمدذراعأ،

هذاوبعد.السماءمنتنرلتمائد؟علىالطعاممعأويتناولانمعه،ويتحدث

)2(.سحابةفوقالسماءفيالياساختفىاللقاء

أنهأيصحيحالحديثهذاإنقائلآالروايةهذهإلىالحاكموأضاف

رفضفياستقلاليتهالإسلافيللعقلويسخل.الوضععلامةعليهليست

وقدهـ(.لمهـ4)تالذهبيالدينشمسالإمامبفعلالخرافةهذهانتشار

ألففقدالآخرينبينمنوكانالضعفاء،فضحفيالمتقدمينخطاالذهبيتتتع

علىمعققآوقالالكتابهذافيوتجزأالضعفاء()3(.في)الميزانبعنوانكتابآ

هذا".مثلتصحيحفيتعالىاللهمنالحاكماستحياأما9:الخرافةهذه

)1(

)2(

)3(

فالحطيب.علميأأتافيزمزملماءبانالاعمادغالبأاليرفيونجد.114:أالحفا!طبقات:اليوطي

فيئقزأكائهوان،الحافيئئنالصالحالوكجوارإلىئدفنأنلهالمقذسالماههذامن!ثربالبغدادى

ورتة،؟ر2رتملايدن)مخطوطالملقنابنعندجاءوقدانمصور.جامعفهيذرصقوأنبغداد،جامع

،.الذهبيمرتبةالىيصلأننجيةزمزمماءمنالمتعذدةالفنونصاحبحجرابن!!ثرب1(:36

.زمزمماءمنالربتاثيرعنروايةالعر!بنبكرابواورد.وقد233:أالحفاظطبقات:اليوطي

.111رتم51؟صلثكوالابنانظر،زمزمبماءالمدادخلطوعنهـ7.4:أالمقريانظر

شربت:اليابورىالحاكمايأوكه،11:4:أإليهاثارالموضعفيلليوطيالحفاظطبقاتفيأجاء+

ابنرواهماأصلهالملفنابنمخطوطمننقلهالذيوالخبر.االضيفحنيرزتنىاناللهوسألتزمزمماء

بحديثاخذأحاجاتثلاثاللهو!الشرباتثلاثزمزمماءمنثربحبئفاانهذكرالخطيبهـأنع!لار

انمصور،بجامعالحديثيملىأن:والثانيةبها،بغدادبتاريخيحذثأن:لأولىافالحاجة.له،يثربلمازمزم"ماء

،11رو:،الحفاظتذكرة:الذهبي،ذلكلهاللهفقفى.الحافيلرعندئدفنأن:والثالئة

:أالكبرىالموضوعاتفيالجوزكطابنذكرهوقد،لهأصللاالذيالموضوعالحديثالمؤلفأيريد"

الموضع(هذافيجولدتسيهركلامعلىتعيقناراجع.002

(9رقمترجمة21)طبقة522:أالحفاظطبقات:اليوطي

-376-



نقدية.حاشيةمعللمستدركتلخيصأكتب،الذهبيئ،نفسهالمؤلفوهذا

كنتوماؤضغه،قناللهقتح،موضوع"هوقائلأ:أضافالكتابهذاوفي

هذا")1(.تصحيحإلم!بالحاكميبلغالجهلأنأجوزولااحسب

حديثالحاكمواستدركهاالصحيحانتركهاالتيالأحاديثومن

نأيظنالمستدركوصاحب.المخفصلهذادقيقوصففيهوردالذيالمهدي

")2(.مسلمشرطعليهينطبقالحديثهذاإسناد

سبقصما)راجعالطير"9حديثمستدركهفيالحاكمأضافكما

رأيعلىالتعزفويمكن.الشيعةرأييتبنىذلكبفعلهأنهويبدو(.أأر

"ظننت:الذهبيكلاممنالطيرحديثفيالحافظينكهالمحذثينالفقها?

ولكن،مستدركهفيالطيرحديثروايةعكيجرؤلاالحاكمأنطويللوقمب

الذيالموضوعةالأحاديثمنالقذرذلكأخافنيكتابهفينظرتعندما

أ)3(الكتابهذافيتكذس

الذيالحديثأنزعمهوهو،الحاكممحاولاتعلىآخرمثالوثمة

ولذلك،مسلمشرطبحقفيهيتوقرأنس()4(بن)مالكالمدينةعالميمتدح

)5(.الصحيحأحاديثمنواحدآعذه

(الحوت:)مادةو6؟:أالحيوانحياة:الدميريفيالقولينكلا)1(

561.صالمقدمة:خلدونابن)2(

كئتكاوعدلأقطأالأرضيملا،أجلىأقنى،،الأنفأشم،اليتاسمئاهـالمهدى:المقدمةفيأجاء+

،،يخرجاهولمملم،شرطعلىصجححديثهذا:الحاكمقالوظلماةجورأ

(.التهام:)مادة2:173الابقالمصدر:الدميرير()

142ص!قماراجع)4(

الذيالكتابهذامنالرابعالفصلفيوردماأيريد،(المطية:)مادةهـ2:22الابقالمصدر:الدميري)5(

كبادتضربأنأيوشكحديثعنكلاموفيه(الحديثفيالوضعضدالفعل)ردودعنوانيحمل

الموضعاهذاعلتعليقاراجع"..الابل
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الأؤل:الملحق

جولدتسيهرحياةترجمض

سوموجىجوفلفبقلص

الثافي:الملحق

الإسلاميضالدراساتأبوجولدتسيهؤ

جويتايقدو!شلوموبقلص
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تسيهرجولدإجفتس

(1و1-21)083

جوفلفسوموجى

ابستهفغارلابوفى

)*.ول(التبشيريضالإسلاميالعا!مجلض

الثالثالعدد،أو15يوليو،41مجلد

ترجمض

بشيرنصرالصديقد.
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العلومفيالسديدةبمحاولاتكعرفانآالجائزةهذهبمنحكأسعدني"ما

".الوسامهذاذهبعيارمنبكثيرأغلىمعرفتكذهبعياركانص!ان،الشرقية

ذهبيينوسامينأحدالسويدملكالثانيأوسكارقدمالكلماتبهذه

منالثالثفيوذلكنولدكهلتيودورالثانيالوساموقذمجولدتسيهر،لإجنتس

باستوكهولم.للمستشرقينالثامنالعالميالمؤتمرانعقادبمناسبةم9881سبتمبر

"دراساتكتابهصدوربمناسبةالتقديرهذاتسهيرجولدنالوقد

".محمدية

ذاتأعمالوهي،الأساسيةجولدتسيهرأعالبفضلتذكيرالكلماتوهذه

الذهب.شأنذلكفيشأنها،الشرقيةبالدراساتفيهيهتممكانكلفيمميزةقيمة

.حياثه

مأ!05سنةيونيومنوالعشرينالثانيفيجولدتسيهرإجنتسولد

وكان.محترمةيهوديةأصةمنينحدروهو.بهنغاريا332!مم!ح3!+ء"س!مبمدينة

اسممصدركانهناومنعشر،السادسالقرنفي(بإهامبورغصاغةأسلافه

هينريش:مثلأسماءاكهسلالةمنينحدرونالذيناليهودبينونجد،العائلة

بارثولدي.مندلسونوفليكس،هاينه

فيس!55ءهمم!لأولمدينةموسىوشممىجولدتسيهر،آلأفرادأحدواستوطن

أقاربهكانحيثبالنمسا(كيتيمدينةالآن)وهيألم35سنةهنغارياشرق

أ!42سنةفيجولدتسيهرأدولفانتقلهنالكومن.أجياللعدةجلودتجار

ابنه.ولدحيث32حكل!ح33،+ح"حممدينةإلم!م

فيبعدوهوفنشرنادرآ،عقليأنبوغآالمبكرشبابهفيجولدتسيهرأظهر

ديأ!45المسماةالعبريةالصلواتأصلعنرسالةعمرهمنعشرةالثانية

الثابتة.ومواقيتها
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فامبريأرمينوسبمحاضراتالتحقعمرهمنعشرةالسادسةوفي

بمدرسةالاستحقاقامتحاناجتيازهتلتااللتينالسنتينوفي.بودابستبجامعة

يدعلىدرسحيثألمانياإلمطحكوميةبمنحةأرسلببودابستكالفينيست

فيايبرز.وجفلايشر.هـ.ليدوعلىأ!6!سنةفيببرلينرودجرالأستاذ

درجةعكتحضلهذينمنالأولإشرافوتحت.9661سنةلايبزج

.آنذاكعشرةالتاسعةفيوكان،الدكتوراه

أستاذأأصبححتىوفيينالايدنفيالعربيةالمخطوطاتيدرسوظل

1)لم-813لم2الاكاديميةالسنةوفي.81لماسنةبودابستفيخاصآجامعيآ

ببودابست.للأهوتكالفينستبكليةالعربيةاللغةفيحاضر

1873سبتمبرمنالمجريةالحكومةمنبدعمالشرقإلمطرحلتهوكانت

الأزهرالجامعفيأولأفدرسبالذكر.تجلإيرآحياتهفيحدثآ7481أبريلإلمط

سوريازارثم،خاصب!ذنمعينةمحاضراتبتلقيلهشمححيث)1(بالقاهرة

مطبوعةكتبمنقئمةمواذالثلائةالإسلاميةالبلدانمنجعوقد.وفلسطين

المجرية.العلومأكاديميةلمكتبةومخطوطات

الخديويةالمكتبةلإدارةعرضآرفضقدوكان،بودابستإلم!ورجع

أجلمنإلأيغادرهاولمالمجريةبالعاصمةعمرهمعظمفأمضى،بالقاهرة

الأجنبية.الجامعاتفيالمحاضراتلىالقاءالعلميةالمؤتمراتفيالمشاركة

كرسيآيشغللمعامأ،ثلاثينمدةأي،أو50سنةإلى7561سنةومن

تلكوفي.ب!تبمدينةالعصريةائيليةالاسالجماعةلسرأمينآكانلأنهجامعيآ

للدراسة.ولياليهأمسياتهيكزسأنسوىيستطعلمالغضون

طلابمعسمعهوما.الكتابهذامطلعفيذلكبثناكماأسابغبضحةالأمصرفيجولدتبهريقضلم)1(

الأزهر.فيطالبدرجةإلىمتلقبهابموجبهايرقىلامحدودةساعاتيتجاوزلاالأزهر
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الجامعاتمنإليهوجهتالتيالمرموقةالكثيرةالدعواتمنوبالزغم

سمتروبرتسونوليامكرسيلشغلكيمبردججامعةدعوةومنها،الأجنبية

وفيآبقي،أو11سنةبالقاهرةالأولفؤادجامعةودعوةم،81و4سنةفي

يبرحهلالوطنه

جامعةفيالساميةاللغاتكرسيأستاذأصبح،4981سنةوفي

الفلسفةفيحاضرنفسهالوقتوفي.مماتهحتىكرسيهوشغل،بودابست

اليهودياللاهوتبمعهدوفاتهحتىأ559سنةمناليهوديةالدينية

والأعرافالإسلاميالفقهفيحاضرفصاعداأو14سنةومن.ببودابست

بودابست.بجامعةالحقوقبكليةالإسلامية

ليصبحالمجريةالعلوملاكاديميةمراسلآعضوآهـألم6سنةفيواختير

الفيلولوجيللقسمرئيسأأصبح1591سنةوفي.81و2سنةبهافعالآعضوآ

.للأكاديمياتالدوليالاتحادفيأكادميتهمئلفصاعدا9981سنةومنذبها،

للعلوممعارفدائرةإنشاءأجلمناقتراحآقدم81ولمعاممطلعوفي

الإسلامية.المعارفدائرةأنشئتهذهمبادرتهوبسبب،الإسلامية

جمياتوثماني،أجنبيةعلميةأكاديمياتلثمانيشرفعضووكان

ضمنها:الجمعيةومن،علميةجمعياتلثلاثأجنبيآوعضوأ،أجنبيةاستشراقية

البريطانية،واكاديمية،البنغاليةالآسيويةوالجمعية،الملكيةالآسيوية

الأمريكية.الاستشراقيةوالجمعية

فيالدكتوراهدرجةبانكلتراكيمبردججامعةمنحته4091عاموفي

جامعةمنالحقوقفيالدكتوراهدرجةعلىتحضلأو60عاموفي.الأدب

لمؤتمرالدائمةالمركزيةاللجانفيعضوآعقودلبضعةوظل.بسكوتلندةآبردين

للقسمدائماورئيسآ،الأديانتاريخمؤتمراتفيوعضوآ،العالميالمستشرقين
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الذكر.السالفةللمؤتمراتالاسلامي

للبحث.كرسهاعلميةحياة،هادئةحياةعاش

العالمبهففجع،الموتباغتهأو21سنةنوفمبرمنعشرالثالثوفي

أرجائه.كلفيوذجمزالمثقف

العلميةأعماله

لمثم،العبريةالدراساتفيجولدتسيهرشرعالأولىدراستهسنينفي

والعبرية.الإسلامدراسةإلىتحؤلأنيلبث

.()هـ.لتلاميذأكثركونهبحقيقةقاطعوبشكلالبدايةمنذعملهتأثر

يدعكتتلمذقدفلايشروكان.لايبزجبمدينةأ86وسنةفيتمئزآفلاي!ثر

عنالشرقيةبالذراساتاستقلمنأؤلوهوساصيديالفرنسيالمستشرق

.اللاهوت

وهيالدكتوراهلنيلأطروحتهالعبرانيةمجالفيأعمالهأوائلمنوكان

العصرفيبالعبريةالمقدسللكتابشارحوهوأورشاليميتاخومعندراسة

50"الأالاأأص!؟بعنوانلهكتابومنها،81لم5سنةلايبزجفينشرت.الوسيط

راسلالانكليزإلم!بزجمتهقام،81لم6سنةلايبزجفينشرول!4علأح"4+ح

وطبع،التاريخيوتطورهالعبرانيينعندالأساطيرعلم:عنوانتحتمارتينيو

العالم.أرجاءجميعفيضخةالترجمةهذهأثارتوقد.كاالم7سنةبلندن

وقفوقدبرس،الديليفينشرتالتيالمقالاتبعضأيضاومنها

ممئبعآ،للساميةالمناجمرةالتأويلئةالأفكارجانبإلىهذاعملهفيجولدتسيهر

،والروماناليونانيينعلىكوكسوليامجورجالسيرطئقهالذيالمنهجذلكفي

وقد.الآريةالنظريةنصيررينانإرنستمواجهةفيوقفهذابمسلكهوهو

فيمنهجههذاكتابهفيورسمالأساطير،علالنبويةالتعاليمانتصارعلىاكد
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بعد.فيماالإسلامعلىطبقهالذيالمنهجوهو4!ح،ولهم3الأصولإلىالعودة

الحميموصديقهالمشهوركمعاصرهموقنأأيضآجولدتسيهرأصبحوقد

حفظواقدوبلادهمولغتهمالعرببأنهارتفوردمنمكدونالدبلاكدنكان

إلمطفتحول،المقدسللكتابالثانيةالدرجةمنومستقلآمعاصرآتفسيرآلنا

لهما.حياتهوكزسوالإسلامالعربيةاللغة

هرخرونهوسنوك(،)جوتنجنمنفلهاوزنيوليوسمعوأصبح

باعتبارهاهول،51!15الإسلامياتعلممؤس!يأحد(لايدنامنالمسيحي

النبويةالأحاديثمعتعاملمنأؤذوكان.متميزةبحثبطرقمستقلةدراسة

التطوزرسممنوأؤذ،الإسلامىالفقةف!ترمنوأؤذ،غربيعلميبنقد

الداخلية.الدينيةبصراعاتهخاصاهتماممعل!سلامالدينيئ

يمكنماحدلىالى،الإسلاميةالثقافةضروبكلبحثهمجالىكطىوقد

فيمعهيتعامللمالذيالإسلاميةللبلدانالحاضرالسياسيالتاريخاستثناء

حتىكبيرأجهدآبهالاعتناءفيأنفقأنهمنبالرغمالأجنبيةباللغاتمؤلفاته

الىيشذهولم.المجريةباللغةكتبهاالتيمقالاتهمنعد؟ذلكودليل،حياتهآخر

الأخلاقيةوقيمهبتوحيدهبعمقانبهرفقط،ولكنهعلميةمسألةأنهالإسلام

فيكثيرآبذلكفأسهمللأسلام،تقديرعنكتبهفيمرارآعبنوقد.العالية

.والغربالشرقبينالروحيالتقارب

ليفهبتأأ!هاه،،د031الإسلامياتلعلملأساساحجرتسيهرجولدوضع

فيالمطبوعوتاريخها(مذاهبها:)الظاهريةكتابهفيعالج:عظيمةأعمالأربعة

لمدرسةالتاريخىالتطؤز،مطبوعةغيرمصادرعلىمعتمدآ،4481سنةلايبتزج

يعطي.الآنمنديىس!خامسمذهبوهو،السنيالإسلامفيالظاهريالفقه

الغربيةالعلميةالآثارمجموعفيالأولىالمنهجيةالتوطئةالمقدمةفيجولدتسيهر
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الإسلامبينالتعارضيىإلىمشيرأالإسلاميالفقهومناهجمبادئفيللدخول

.القرآنتفسيرأهميةإلم!بالإضافةالظاهر،وأهلالمحافظالسني

الفقهدراسةأساسؤضغالأصيلالرائدالعملهذاخلالومن

فيالبالغةالأهميةذا()الظاهريةكتابهويناظر.غربيةعلميةبمناهجالإسلامي

سنةهاليفيصدرالذيمحمديت()دراساتكتابهالإسلاميالفقهتاريخ

جزئين.فيأ8و-5أ88و

وبقليم.الدينيئالإسلامتاريخفيجديدلعهدقطقعأالعملهذاويغذ

البدويةالقبلئةأوالمروءةهزمتكيفمنهالأولالجزءفيرسمبائي

دين،الديمقراطيالدينيوالشعورالعنصريةأعداءيدعكالارستقراطية

وبذلكأيضآ،الفارسيةالقوميةعكالنهايةفيروحهتغلبتالذيالإسلام

واحد.ثقافبدينياتحا؟فيالأوسطالشرقكلاندمج

عهدفيظلتالتيالبدويةالوثنيةالأمورمنكثيرةأمورآبحثكما

ثلاثةبعدبعثتالتيالشعوبيةالحركةعنتحدثخاص!وبشكلى.الإسلام

المسلمةالشعوبمطالبةضدالفعلوردالعرقيئ،العرببالعنفوانمنقرون

.بالمساواةالعربيةغير

نتيجةأنهإلىوتطؤرهاالنبوئةالأحاديمثنشأةالثانيجزئهفيوشرح

الأجنبية،بالشعوبالاتصالخلالمنوآنه،الأولىالإسلاميةللفتوحات

اعتمادآلهاحلإيجادالسهلمنيكنلمروحيةومشاكلإدارتةواجباتظهرت

.وحدهالقرآنعلى

فزةمنذتتزايدالشفهيةالسئةأخذتمنهللتقليلأوالعجزهذاولمواجهة

الأحاديث.هيالمتنوعةمادتهافكانت،يهوديةطريقةأوبأسلوبمبكرة

سلاسلوهيأسانياها،صختإذاالأصحيحةتغذلاالأحاديثوهذه
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السياسيةالمصالحلخدمةإما؟)1(كبيربشكلزتقتوقدمحمدالنبيعنالرواة

التهذيبلغرضزئقتكما.ذلكمنأقللمدىحتىأوالدينيالتحربأو

أيضا.الأخلاقي

جمعمنهجوبأفي،الإسلامفيالحديثنقذبهاتطؤرالتيالكيفيةبينكما

فيالنظرإعادةأجلمنضافيةدراسةالحقهدفيولأي،الأحاديثالمحدثون

انس.بنمالكموطأ

.الإسلامفيوالأضرحةالأولياءعبادةحولمهمةبمادةالجزءهذاوينتهي

وكتابالحديث:عنوانتحت(محمدية)دراصاتكتابفيفصلوهنالك

لتشجيعلندنجمعيةأو20سنةبالانكليزيةلهترجمةتثزتالجديد،العهد

إلمطالمسيحأدعيةبهاانتقلتالتيالكيفيةعنيتحدثوهو،المسيحيةالمعارف

الإسلامية.الأحاديث

لتاريخينضبلامعينآاليومحتى(محمدية)دراساتكتابظلوقد

الديني.الإسلام

)2(،س!33107ول!!ولولحطأ7ولس!4ول،31)هوالإسلامياتفيلهكتابوأول

اصلهفيوهوأو23سنةالثانيةللمرةوطبع،أو51سنةبهايدلبرجن!ثروقد

تتولىالتيالأمريكيةاللجنةدعتأو80سنةفيأنهإذ،الأمريكيللعلممدين

فيليحاضزجولدتسيهرالديانةتاريخفيالمحاضراتإلقاءعلىالاشراف

هوالكتابهذافكانذلك،لهيتئملممرضيئلسببولكن،الإسلام

.الغرضلهذاأعدهاالتيالمحاضرات

المطؤلةدراستافيذلكبيناوقد.صوموجيتليذهعلىجولدتح!يهرتافيمنباطلتعميمهذا)1(

.هناكفليراجع(.عمديةدراصاتكتابعلىالنقدية)التعليقات

(.الإسلامفيوالريعة)العقدةبفوانالعربيةالىترجم.الاسلامفيعاضرات)2(
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تطؤرحيثمنالإسلاموتكؤنمحمدشخصيةعالجفصولستةوفي

الدقيقة،الشكليةالأمورإلى(الساذج)البدائيالأؤلأصلهامنالشريعة

ول)3!عحح!أ5ءحأول3كليلأميناغيىال!ثرعيوالتحايل

ومعتزليماسنيماإلم!الانقسامفيالمتمثلالعقدئالتطؤزتناولكما

بينهما.الأشعريوتوشط(،)عقلانيين

الخارجيةالمؤثراتإلمطخاصةنظرةالقاءمعوالتصؤفالرهدعنوتحذث

سنةمنالإسلامثةالمزقعالجكما.للتصوفالغزاليوتأييد،والهلينيةالهندية

والبهائية،،والبابية،:الوهابيةمثلحديثةومذاهبدىاسماعيليةوخوارجوشيعة

.الإسلامتوحيدعلىالعاملةالاتجاهاتإلىبالإضافة،والأحمدية،والسيخية

معةجامنن!4!لهه"حقأهأحولاجوتيلريتشاردلبروفسوراكتبوقد

عرضيىأحسنالكتاتهذاأعذإنني9:يقولالممتازالكتابهذاعنكولومبيا

فكرةعلىيحصلوالكيبعنايةيدرسوهانتلاميذيوأنصحعندنا،ل!سلام

فيشهرتهمبلغعلىوالدليلأ،العالمفيالأديانأعظممنواحدعنجئدة

،أو12سنةوالمجرية،أو11سنةفيالروسيةإلىترجمأنهوالغربالثرق

وهو،أو47سنةوالعربية،أو02سنةوالفرنسية،أو71سنةوالانكليزية

العبرية.اللغةفيالطبعتحتالآن

حأ!ولح!ولول"حن!ع!15144أولول!"ء3كتابهكانلهعظيمعملوآخر

فيهالفضليرجعالذي،0291سنةبلايدنالمنشور)1(،ه،ول،-ولء33!ولل!حا

بتريأولاسمحاضراتليتولم!أ19رسنةلجولدتسيهرأوبسالاجامعةلدعوة

إلم!الكتابهذافيأشار(الإسلامفيوالشريعة)العقيدةوبمنهج.العامذلك

عباسابنومدرسة،القرآنلتفسيرالكلامتةالمدارسكلعلىفيهسنقفأننا

(.الاسلاميالتفبر)مذابعوانتحتالحريةإلىترجم()1
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وضعفها،للمعتزلةالعقلانيةوالمدارسالتفسير،فيالحرفيةالحديثيةاللغوية

المدارسقفيهنجدكما.البيضاوفيفعلردأمامالزمخشريكشاففيالمتمثل

التفسير.فيالحديثةوالمدرسةالفرقوآراءللتفسيرالصوفية

ترجمتكما،5191سنةالسويديةباللغةترجمةالكتابلهذاظهرتوقد

.4491سنةالعربيةإلم!الأولمطالثلاثةفصوله

س!)3753ول!!ولول!ح!لا4ولح3)يءاسيماولاالأربعةالكتبوهذه

وشموليته.جولدتسيهرلعبقريةمهماملمحآأظهرت(الإسلامفي)محاضرات

باعتبارهالإسلامدائماجولدتسيهريتناولالتفصيليةالمسائلمناقشةوفي

الإنسانيةتطورفيالإسلاميقحمكيفبارعبأسلوبأدركوقدواحدآ،كلا

اليهوديةالمؤثراتدراسةدائماالمفضلموضوعهكانالسببولهذاكلها،

.الإسلامعلالبوذيةأووالفارسيةوالمسيحية

حأ!ولهأ!أ)ص!ولص!34:مثلمختصراتألفأجلهمنالذيالسببهووهذا

عا!أول،)3)!"ء3وليا44أحو6091سنةبلايبزجنشر(لإسلاما)دين+،131

سنةلايبزجفيالمنشور(،اليهوديةوالفلسفةلإسلام)اولله4أ!"35أ"!301ءأ"ه

س!أ!للا)ول،س!334عنوانتحتدراساتمجموعةمنجزءأيشكلانوهما،أو95

الفقهعنالموجزةدراستهالقبيلهذاومنوالعصر(،)الثقافةى!*ول!!ءك!

عنوانتحتأ9هلمسنةبلندنالعالممؤرخيتاريخبمجلةالمنشورةالإسلامي

والأخلاقالدينموسوعةفيالأساسيةومقالته(،الإسلاميةالشريعة)مبادئ

بالموسوعة()الإسلامومقالته،أو21سنةبأدنبرهالمطبوعة،.هاستينكدج

.4091سنةولندننيويوركفيالمطبوعةاليهودية

المحافظالإسلامبينللتوفيقميلهفيشموليتهتتجلىبآخروليسوأخيرا

الغربيالعلميالبحثفيوالتقدم
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ثمومنوالنمسا،لهنغارياالعامةالماليةوزارةدعتهأهو!سنةوفي

30!عح+-،أول!ولأ*ه!!2وهيرتسيجوفينياالبوسنةلمقاطعتيالعلياالسلطات

للمدارسالعرببالأدبفيكتابأيضعلكي(اليوغسلافيةالاتحادية)الجمهورية

فيذلكمنسنةبعدالكتابظهروقد.المقاطعتينكلتافيالإسلاميةالثانوية

جانبمنحتىبترحيبالكتابهذاحظيوقدساراييفو،أعمالمنكرويشن

شتايناوريلالسير-عدهنفسهوللسبب،والمحافظينالمسلمينالدينرجالات

هذهكاتبوقام.الإسلاميةللبلادوالتعليمالتربيةفيجدآمهماأ!كللاولولحأ(3

ذلكتوافقوقد،للطبعالانكليزيةترجمتهافيالموشعةالنسخةبإعدادالسطور

مؤلفه.لميلادالمئويةالذكرىمع

فقهفيمتميزآعالمآتسيهرجولدكانبالإسلامياتاهتمامهجانبلىالمط

التاريخي.العربيةاللغة

الفيلولوجية.أعمالهبهاتتسمالتيالشموليةعبقريتهإنها،القولونكرر

+دلا!.مم!مولهبورنوفالفرن!صيأطروحةكليةبصورةتبنىولقد

لاالصحيحةالفيلولوجياأنوهي،الهنديةالدراساتعلمفيالمتخصص

كماللمستشرقالرئيسةوالمهمة،والتاريخالفلسفةعنبمعزلإدراكهايمكن

فيلولوجيةبأداةوثقافتهاالشرقيةالشعوبتاريخدراسةهيجولدتسيهريراها

تأثيرخاصبشكلالاعتبارفيالأخذمعالأصليةالمصادروباستعمالسليمة

منإتهحقا،.ل!نسانيةالشاملالروحىالتطورعلىالثقافةوتلكالتاريخذلك

جولدتسيهر.أعمالفيالتاريخيالمنهجعنالفيلولوجيالمنهجفصلالصعب

دراسته:العربيةللغةدارسآباعتبارهتسيهرجولدبحوثأولكانت

!أص!!!ولحممل!3!ك!أ"حح،طس!3ء344"3)!!"ح،ل!ح!3،"س!(أح6أح4حولكا!مم!س!ول

الفصلمحاضرفيالمنشورة"العربعندالنحوعلمتاريخفيإمساهمة

في"مساهمةثم.81لما-8731سنةفينيسياكاديميةالتاريخيالفيلولوجي
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!!!ع"أح!3+اس!!ممدلا!ع!،أ3حأ"حء"ح:أالسنةأهلوجدلالشيعةأدبتاريخ

سنةلسلسلةانفسفين!ثرتوقد4!ح3!أوللما4عس!34أ،أ،لهاللا5طحولس!أول!اه!5

مخطوطةعنللسجستاني)المعفرين(كتابنشرالثافيالمجلدوفي.81لم4

الإسلامي.المجتمعفيالتجاريةالاتحاداتعنمهمةمقدمةمعكامبردج

العربية،للنصوصنشرهفيأيضآجليةالفليولوجيةنظرهوجهةوتبدو

المنشورةالحطيئةأوسبنجروللديوانالنقديةطبعتهخاصبشكلونذكر

هذانشروقد،81و2سنةلايبزجفيقول!2الألمانيةالمششرقينجمعيةبمجلة

ايضا.مستقلةطيعةفيالديوان

سنةالجزائرفيالمنشورأالموحدينمهدي:تومرتبن"محمدكتابهوفي

ومقدمةنقديةملاحظاتمعالموحديندولةلمؤسسبالعربيةكتابآنشرأو30

"معافيكتابأيضانشرذلكمنسنينأربعمفيىوبعد)1(.ضافيةطويلة

مشهورمصدروهو،أهولمسنةجوتنجنفيوطبع،مجهوللمؤلف(النفس

العربية.-اليهوديةالدينيةللفلسفة

أحول3أكلاا!كحأول3ء4اءك!قهأول!!ء!4س!أ!ي!ء3-ءزلأ!أ(4!دراستهوفي

نشر،أو61سنةبلايدنالمنشورة!الباطنيةطائفةضدللغزاليجدلية"رسالة

لعقيدةجيدمرجعوهوالمستظهرية(وفضائلالباطنية"فضائحالغزاليكتاب

ليستهذهوالمستقلةالكبيرةوأعماله.الاشزاكيةالميولذاتالفرقةهذه

والفليولوجيةالتاريخيةالرسائلمنالمئاتهنالكبل،كتبهفيالمهمةوحدها

أيضا.كبيرةأهميةذاتالقصيرةالملاحظاتوحتى،الصغيرة

اليهوديةفيالمتنوعةوالثلاثينالأربعةأبحاثهخاصبشكلولنذكر

سنةببارشى"الإسلاميةالدراسات"مجلة)صك!بمجلةن!ثرتوقد،والعربية

.تومرتلابنالتوحيد،"كتابيعني1()
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الإسلامعنورسالته.العربية-اليهوديةالفليولوجيامجالفيأ55915-19

"أثرعنوانتحتالإنكليزيةإلىترجمتوقد،أو51سنةالفارسيةوالديانة

ويندرج،2191سنةبومبايفيالترجمةهذهونشرت(الإسلامعكالفارسية

الدراساتتاريخمجالوفي.للأديانالمقارنالتاريخموضوعتحتموضوعها

المعرضبمناسبةانعقدالذيوالعلومالفنونمؤتمرأمامبحثآألقىالاسلامية

العلوم)تطوربعنوانوكانأو55سنةبأمريكالوش!بسانتالدولي

المست!ثرقالحديثفيخصمهوكانأالأخيرةالثلاثةالعقودفيالإسلامية

ماكدونالد.دنكانالأمريكي

فخرعندالكلام"علمبعنوانبحثآن!ثرالإسلاميالكلامعلممجالوفي

ألقىنفسهالمجالوفي.أو21سنةببرلينالإصلاممجلةفيأالرازيالدين

باستوكهولمالأديانلتاريخالسويديةللجمعيةريدربرجفهراجتماعفيمحاضرة

طأث!اهأح"435!ح+صك!حولول64لة!أاللأ6اك!ول*35ولأ:عنوانتحتأ319سنة

!.الإسلامفيوالاقليميةالتحررية)النزعة+،31)

باستوكهولماليهوديالكنيسفيمحاضرةألقىاليهوديالفقهمجالوفي

ونشرت(،والعبادة)التقليدع+44أ4ولهأولول4!!ه!:بعنوانأو31سنة

.4191سنةبشيكاغوء+-5مح"ول4ءس!ه!4ح:مجلةفيبالانكليزية

خاصبشكلنلاحظالمجريةباللغةكتبهاالتيالكثيرةرسائلهبينومن

وذلك،الأجنبيةباللغاتأعمالهفيألبتةيطرقهلمموضوعفيكتبتإحداهاأن

فيالزسالةهذهنثرتوقدالعرو(الأدبفيالتاريخية"الكتابةهو:الموضوع

حقجاهليتهمفيللعربيكنلمأنهإلىفيهاأشاروقد،5981سنةبودابست

الفارسية.بالعبقريةقاطعبشكلمتأثرأكانعندهمالتأريخوعلم،تاريخيئ

فيألقيتالتيالتذكاريةخطبهأيضاهنالك،بالمجريةأعمالهبينومن
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المجريةالاكاديميةأعضاءمنوغيرهمالمجريينالمستشرقينمنجماعةتأبين

وديمينار،ديوباربيه،رينانوأرنستفلايشر،.هـ.لأستاذه:منهم،للعلوم

ذلكعنفضلآوهي،المألوفالخطابةحذكثيرآتجاوزتخطمبوهي.خويه

الشرقية.الدراساتتاريخفيقيمةمساهمات

مكانته

كانتالواسعالأدبيعملهخلالمنتتجلىكماجولدتسيهرعبقريةإن

المشهوروصديقهزميلهفيهمبمنا!فاءمعاصريهجميعلدىتقديرمحل

نولدكه.تيودور

وسنوكجولدتسيهرشغيهي)الإسلامولوجيا(ف!نبكركارلقالوك!ا.

الفقه)ومنهاالإسلاميةالمباحثأهمنضجتبفضلهماوأنه،هرخزونه

وآنه(،الحديثعنفضلاجولدتسيهر،إلىفيهاالفضليرجعالتيوالتصوف

نقاطمنيدرسقأنويجبومستقلةمتميزةثقافةالآنالإسلاميغذأنيمكن

هرخرونهوسنوكلجولدتسيهرالكبيرالفضليرجعالأسبابولهذه.دينيةبدء

فيالمتفزدةمناهجهلهخاصآعلماكونهحيثمن()الإسلامياتعلمتأسيسفي

البحث.

النتائجإلمطوصلاقدالكبيرينالعالمينهذينأننلاحظأنالممتعومن

ايبردجماقدمهباستثناء-وجولدتسيهركليا.مختلفةقنواتخلالمننفسها

4"+!ولولحولأ*هكاولول4أ!14وصورةكلمةفيمصر:كتابهمنموضعينفي

ينتفعلم،1هـ6-815لم9سنةمجلدينفيولايبزجشتوتجارتفيالمطبوع

هيومصادره،الشرقإلىلرحلتهنتيجةجاءتالتيالخاصةالشخصيةبخبراته

.الآخرونالمستشرقونكتبهوماالأصليةالعربيةالأعمال

فيالأدبيةالمصادرإلم!أحالنقيضهعكهرخرونهسنوكأنحينفي
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العابرةلملاحظاتهنتائجبحوثهوكانت،فقطمؤلفاتهمنالتاريخيةالفصول

مستشارآعاماعشرسبعةنشاطهخلالومن8841سنةمكةإلمطرحلتهخلال

:أو50سنةإلى188،سنةمنباتافيافيثقافيآ

ويمكنصيعآ،الإسلاميةالدراساتتطؤرعلىجولدتسيهرتأثيروكان

مصدرين:منالتأثيرهذادراسة

المجريةالعلومأكاديميةفيالمحفوظةالواسعةمراسلاته:لأولا

إلىبهاودفعطؤرهاالتيالإسلاميةبالمباحثغنيةذخيرةوهيببودابست،

أدبية.آثارمنوراءهخلفهعمافضلا،الأمام

الكيفيةيظهرعرضوهو،المائتينتجاوزتالتيللكتبعرضه:الثاني

ائسمتالعروضوهذه،المستشرقينمنجيلينفيجولدتسيهربهاأثرالتي

البحث.علىوشجعتهمالمستشرقينصغاركثيرآفساعدتالمهذببأسلوبها

الودودةالجذابةشخصيتهعلىتشهدللكتبومراجعاتهمراسلاتهإن

نشطوقد.والمعجبينالأصدقاءمنعاديةغيىواسعةدائرةلهضمنتالتي

بهذهتأثرواوممنجولدتسيهر،مؤئفاتبفعلبحوثهمفيالمستشرقينمنعد؟

دراستهفيولامانسالخلفاء،ألقابعندراستهفيبرشمفانماكس:الطريقة

الأولالقرنفي()الصحفعندراستهفيكايتانيوليوفي،الأمويةالحكومةعن

فياندريوتور،الحديثلألفاظالكبيرلمعجمهجمعهفيوفنسنك،الهجري

مفهومهفيبكروكارل،اجتماعينموذجهوحيثمنمحمدعندراسته

وسياسيآ.وثقافيآدينيآوجودآباعتبارهللأسلامالشامل

عددكذلكبينهممنكانالذينالمباشرينتلاميذهعلىأكبرتأثيرهوظل

عليهمي!ثرفأنوهومحددلغرضبودابمستإلىقدمواالأجانبمن

العليا.دراساتهمفيجولدتسيهر
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القرننهايةعندالأجانبتلاميذهأوائلكان،القارئفضولولإشباع

فيبعدفيماالأمريكيالقنصل.د.شسزفرانكالأمريكي:همعشرالتاسع

.بطرسبورجبسانتالأستاذ،شميدت.فونالاسكندر.يوالروصي،بودابست

يهودا.سا.شينولبضعيديهعلىدرسالأولىالعالميةالحربوقبل

عدةيمفيىوكان،ونيويورك،ونيوهافن،وبرلينبمدريد،بعدفيماالأستاذ

و.هـ.تلاميذهمنكانأو11سنةمنوابتداء.مرةكلبودابستفيشهور

أمفىوقد،بالقاهرةالانجليكانيةالكنيسةالتبشيريةالارساليةرئيسجيردنر

منزله.فيأصيافبضعةجولدتسيهرمع

أستاذالآنوهوبدرسونجونالأولمطالعالميةالحربقبلتلاميذهومن

سنواتثلاثبقربهكيرنأمف!كا،يديهعلىدراستهأكملوتدبكوبنهاجن

خاصآ.جامعيآاستاذا

-المزاحسبيلعك-بيتهمغذتجولدتسيهرالسيدةأنالعجيبومن

بينالجامعاتمنكبيرآعددآهنالكأنمنالركمعلى،الشرقيةالعلوميئقة

وبودابست.بطرسبورجسانت

الإسلاميةالدراساتعلىالمستمرتأثيرهعلىالملموسةالأدئةومن

حياته،أثناءالذهبي!"يوبيلهفيصدرااللذانالجزءانالساميةوالدراسات

أخيرأ.وفاتهذكرىفينشرالذيوالجزء

المجريةباللغةمجلدآللنشرتلاميذهمنعشرةقذمأو15سنةوفي

الكتاببتسولدنشرتلتهاالتيالسنةوفي.الستينميلادهعيدبمناسبة

لهوقدم3!3!ك!حكهمأسكه!أ14705حطأ3لدتسيهرجولإجنتسالتذكاري

الأربعينبالذكرىاحتفالاأو11سنةبشتراسبورغوطبع،نولدكهتيودور

مستثرقآ.وخمسينواحدبمعونةاكاديميةجولدتسيهرلنشاطات
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إحنتسعنالتذكاريالكتابلإصداراقزاحآتلاميذهآخرقذموعندما

عكوالعثرينالخامسةبالذكرىاحتفاءالثانيةالعالميةالحرببعدجولدتسيهر

الأجانبالمستشرقينمنجدآكثيربعث،لميلادهالمئويةوالذكرىوفاته

منوصار،سنهلصغرمؤلفاتهخلالمنإلأيعرفهلممنومنهم،بمساهماتهم

هذاوبنشر.مجلدينفييقعكتابفيالإسهاماتهذهتطبعأنالضروري

روابطلتعزيزالكبيرالسيدهذافكرينشرواأنالمحزرونرغبالكتاب

سلامتحقيقفيآخزشيئأفيمنأكثزت!همالوسيلةهذهلأنالدولمن،التعاون

بولايةنيوهافنمنتوريتشارلزالبروفسوروصفهوقد.دائمعالمي

منإنسانيةا!ثروالإنسانالعلماء"أمير:فقالبأمريكا،كونكتكت

،الأوقاتكلفيمبهجآرفيقآأوجدته:أخيرةمناسبةفيعنهوقالأ،الآخرين

والأشياء،الرجالفيرأيهحسنهيأشذ،بصورةأصتنيالتيوالخلال

".كذلككبيرآوعالمآعظيما،رجلآكانلقدالكبير.وتعاطفه

صديقهبهوصفهممابأحسنجولدتسيهرنصفأنالصعبومن

تظلوسوفالعلماءأ"أميركانأنهذلك.الكلماتهذهفيالمشهورالأمريكي

عنالنظربصرفالساميةالدراساتأوالاسلاميةالدراساتفيشهرته

يبخلفلمالطيبةالنيةفيهتجسدتأيضاعظيمإنسانوهو،دينهأوجنسيته

طاقته.جهدأحدعلىبعونه

جميعفيومحبوهتلاميذهيملكلا،مولدهعلىقرنمفيئوبعد،والآن

وعالمأعظيما،رجلا"كان:أنهباحتراميذكرواأنإلأالإسلاميالعالمأرجاء

(.كذلككبيرأ
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تسيهرلهجولد

الأسلاميةالدراساتأبو

وفاتهعلىسنةوعثرينخمسمروربمناسبة

إجنتسوفاةعلىسنةوعشرونخمستمتالماضينوفمبرمنعشرالثالثفي

ايإسلاميةالدراساتأباحياتهآخرفيعذالذيالفريدالعالميالمست!ثرقجولدتسيهر

كناب006زهاءيبلغضخماعلميآتراثأمخقفأجولدتسهرقضىفقد!(،)!المصرية

)1(..

وفرمه،مذاهبهوتاريخ،وشيعتهوتصوله،وفلسفتهالإسلاميالدينيومبحث

قرأتماكلفيأفمالأشهدصمافي.أخرىمواضيعوفيولغتهمالعربأدبوفي

لمجديدشيءمنتخلوواحدةصفحةعلىأقعلمالعلمتةالبحوثمنلجولدتسيهر

قديمةبينشتىومظانمصادرمنجمعهاالتيالشواهدستماولاأحد،إليهيسبقه

غيروالتقدير.بالإعجابلجديرةالعلميئجولدتسيهرإنتاجكميةإنأجل،.وحديثة

بل،العلميإنتاجهكمتةليستومحيهالشرقباحثيبينمكانتهويرفعذكزهيخفدماأن

كارلالمستشرقالعلامةقال.وتطورهالإسلاميالتمدنثرسفيجديدةطرقآابتكاره

ورثاؤهبروسيا،فيالمعارفوزيرحي!ؤبكروكانلجولدتسيهر-رثائهفيبكرهنريش

التيوالتعديلاتالتطوراتتكنامهما)2(-ةجولدتسيهرعنكيحتماأحسنمن

علدائماسيقومالبحثهذاأنفيهلاشكفمماالمسقبلفيالإسلامبحثعلىتطرأ

جولدتسيهر".وضعهاالتيوالمناهجالأسس

لمجلةخاصبثكلجويتابندوتضلرموالمسثرقجولدتشهرتلمذالعربيةباللغةالمقالهذاكب

لغة.صحيحةغيرأنهانرىحالاتفيالأهيكمالغتهعلىأبقيناوقد.أو46سنة(المصري)الكاتب

نأغبروبخأ.مؤلفأ1،295و2لمباري!جولدتسيهر(إتج!)مؤلفاتكابهفيهللربرنهارثأحمى(1)

يى.يخاذكرهاوجأقيبالعبرلةجولدنيهروضعهااليالمقالاتونهاالجوثبحضعنسهاهللر

)الزاثكتابهفيجولدتهرعنكتبماالذيالفصلفيالرئاءذلكالىبدويالرحمنعدالأشاذرجع)2(

.13و-،03ص،أو46الثانيةالطبعةالاسلاية(الحضارةفيالونافي
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أصته،أصلأنغيرالمجر.مدناحدىفيأ!05سنةفيجولدتسيهرولد

من-غيرها-ككثيرابالأصةهذههاجرتوقد.لأندلسامنأي،سفارادي

ألمانيا.فيهامبورغإلىعشرالسابمالقرنفيانتقلتومنهاهولندا.إلم!أوروباجنوب

المجربلاد-فيجولدتسيهرإليهيشسبالذيالفرع-وهومنهافرعاستقزالنهايةوفي

يتقنأنإذنعجبفلا.النمساويةالأمبراطوريةمنجزءآالحينذلكفيكانتالتي

عكطفلوهوالعبرلةدرسقثم.صغرهمنوالألمانيةالمجريةاللغتينجولدتسيهر

شاكرآالمعفتمهذايذكرجولدتسيهرلبثوقد.والديهدارفيأقامخصوصيمعفم

يرجعف!نماالحميدةالأخلاقمنبشيءفزتقدكنتإإنويردد:،حيائهطوالمطنبأ

كتاب)وهوالقلوبفرائضإلىالهدايةكنابفيالدائمةمطالعتيإلى:اثنينإلىذلك

مثالآكانالذيموسىمعلميهـالى(بالعربيةبحائيالحاخاموضعهأخلاقيفلسفي

".التوراةتلاوةفيغلطةأيسرغلطتكلمايضربنيكانأنهمع،والتواضعللورع

وأجادهما.واليونانيةاللاتينيةاللغتينجولدتسيهرثرسالوقتذلكفيللمعتادوطبقآ

وسائرالوسطىالقرونفلسفةفيبحثهعلىكثيرأاللغتينهاتينإتقانهأعانهوقد

أنهذلكإلىويضافكمبه،معظمفيواردةوافرةكلاسيكيةمراجعتجدفقدعلومها،

الممتازمقالهمثل،الإسلاميالعالمفياليونافيالفكرتأئيربقضيةخاصةبحوثأكتب

موقفعنبحثهأو،الحديثفيوالأغنوسطيةالحديثةالأفلاطونيةالعناصرعن

)1(.اليونانيةالعلوممنالقديمالإسلام

الثانيةيعدولمالهكنابأؤلطبعفقدصغير،وهوالعقلناضججولدتسيهركان

لهوضعهالذيالفرن!يالتلخيصمنولكنالمؤلفهذارأيتما.عمرهمنعشرة

علميةكانتطريقتهأنيتبينجولدتسيهر""مؤلفاتكتابهفيهيللربرنهردالبروفيسور

التيالمتأخرةالزياداتدالغاء،الموسويالدينفيالصلاةتطؤروموضوعه.محضة

احدىفييدرسشابوهوجولدتسيهرنثر.الزمنمرورعلىإليهاأضيفت

طالب-وهونقلوكذلك.المجريةإلىالتركيةاللغةعنمترجمةقطعأالثانويةالمدارس

الذكر.السابق(اليونافي)التراثكتابهفيبدوىالرحمنجدالأستاذالعربيةإلىالمقالينهذينترجم1()
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ابنوهونشرهامقالةالنظريلفتومما.العبريةإلىالفارسيةاللغةعنقطعآ-الجامعةفي

طريقةبينفيهاقابلبارش!فيتصدركانتأسبوعيةعبريةجريدةفيسنةعشرةتسع

قوله:ذلكإلىوأضافالتلمود.فيللتوراةالشرحوطرقالقرآنتفسيرفيالبيضاوي

يتناولمنأنشكولاجذآ.مفياأمرببعضبعضهاوعلاقاتالطرقهذهبحثإن

الذيالرجلكانمناليومنعرفونحنالشكر.يستحقالعميقالواسعالبحثهذا

تلكنشرعلىعامأخمسينمناكثرمروروبعد.العميقالواسعالبحثهذاتناول

عندالقرآنتفسير"اتجاهاتالعبقريكتابهأ029سنةفيجولدتسيهرأصدرالمقالة

منالثافماالعقدفيشابوهونفسهعلىقطعهوعدأفيهأنجزالذي)1(،،المسلمين

وهوثامبري،علىالمجرعاصمةبودابستفيالمشرقياتجولدتسيهرثرس.عمره

آسيابلادمنوغيرهاتركستانفيالجريئةبسياحاتهاشتهرالأصليهوديمستشرق

بلادفيوالسياسيةالاجتماعيةوالحياةالتركئةاللهجاتعنالكثيرةوبتاكيفة،الوسطى

الحاضر.بالشرقالمباشرةالحتةعلاقتهالأستاذهذاعنجولدتسيهرأخذوقد.الشرق

والمخطوطاتالكتبفيالمطالعةكثرةفيجولدتسيهريضاهيأحاكانماأنهومع

يف!تركانماوكثيرآ.الأخيريومهإلىالمعاصرالشرقتطؤزيتتتعيزللمف!نه،القديمة

.الشرقفيالعصريةالشعبيةالحياةضوءعلىالقديمةالمصادرفيمذكورةمبهمةظواهر

مطلقآ،السياسيةالأمورفييتدخلكانمافامبريلأستاذهخلافأجولدتسيهرأنغير

مكانتهاستغلال!!ترميمصدرها،كانمهما،محاولةكلباتأرفضآيرفضوكان

سياسية.لأغراضونفوذه

منعمرهمنالع!ثرينفيوهوبالدكموراهجولدتسيهرفازأ8لم5سنةوفي

عنومقالاتكتبعئةنشرلهاالتاليةالسنينوفي.لغؤيةبأطروحةلايبتسكجامعة

غاية.لاوسيلةجولدتسيهرعندكانتاللغةولكن.وغيرهمالعربعنداللغةلرس

منوالشعبيةالدينيةوالحياةجهة،منوتطؤرهابالأفكارإلأالرئيسيةعنايتهكانتوما

بأنهبشراكنابينوضعحتىأطروحتهنشرعلسنواتأريممزتوما.أخرىجهة

.أو34سنة(الاسلامىالتفير)مذاهببعنوانالنجارالحليمعدد.العريةالىترجمه(1)
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وآخر،والشعوييةالعروبةفيبالمجريةكنابآ!(:)!المستقبلالإسلاممؤزخسيكون

والسنيئ.الشيعيئالمذهبينبينوالجدلالشيعةمذهبمؤلفاتفيبالألمانية

وفلسطينسوريافزار،الشرقإلىبالسفرالفرصةلهسنحتالحينذلكوفي

وقدالأزهر.شيوخوبعضدثقعلماءوبينبينهالصداقةعرىوتوثقتومصر.

أثناءلهصديقإلىأرسلهكنابفيشكاأنه.ك!اأيامهآخرإلىالصداقةتلكاستمزت

منهميحقولمتوفواقدالشرقفيالخصوصيينأصدقائهاكثرأنالأو!العالميةالحرب

القليل.إلأالحياةقيدعلى

أبعدهشاقآموضوعآجولدتسيهرعالجالخصيبالسفرهذامنرجوعهوبعد

الشعوبعنحماسئآدفاعآفيهدافعكنابوهوالإسلاميه،بحوثهعنالبعل!كل

السامية!اللغاتإتارلخالمشهوركنابهفيزعمالذيرينانإرنستعلىورذ،السامية

ويين.الفنيئالخيالعديمولأنهم-أساطيرأي-ميثولوجياللساميينليسأنه

منلرجةالميثولوجياأنالعرانيين(عند)الميثوساسمهضخملهكتابفيجولدتسيهر

علىواستشهد.ايأحيانمنحيننفيأقةكلتجتازهاأنبذلاالانسافطالتطؤرلرجات

الئاميينأنمثبتآالساميةالمصاثرمنوغيرهالمقذسالكنابقصصمنبكثيرذلك

الدعوةفيهمتنشأأنقبلميثولوجيةخياليةأفكارأصحابكانواالأمممنكغيرهم

الإنجليزية.اللغةإلىالفورعلىوترجمحسنآ،اقبالآالكنابهذاصادفوقد.الدينية

فيشمرةرأسألواحرموزحلبعدسم!ولااكادية،البابليةالآثاركشفبعدواليوم

زعممنالصواب!!أقربكانجولدتسيهررأيإن:نقولأنيمكنسوريا،شمال

إلىرجعبلطويلآالبحوثمنالنوعهذايلازملمجولدتسيهرأنغير.رينان

للعلاقاتونظرآ.عمرهطيلةجهودهعليهاقصرالتيوالعربيةالإسلامئةاللراسات

طبيعةمنكانوالعبريةالعربيةواللغتين،والموسويالإسلاميئالدينينبينالوثيقة

.العلاقاتهذهلبحمثعنايتهمننصببآالكبيرالاسرائيليالعالمهذايجعلأنالأمور

فينشرت(عربيةيهودية)بحوثعنوانهامقالةوثلانينأربعمنمؤلفةسلسلةنذكر
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وأ(أو51-أو15)سنواتعثر)1(!()!أثناءالفرنسيةاليهوديةالد!راساتمجلة

فيالعربيالأدبتأثيرعنالكثيرةبحوثهأو!الاسلامفيالسبتيومأفكرةمقالته

عزمهكانجولدتسيهرولكن..الوسطىالقرونفياليهودتةوالفلسفةالعبريالشعر

إلمطبهبعثكنابوفي.فقطالعربيوالأدبالإسلامثراسةفييتخضضأنشديدآ

خيقتةإفي:متفكهآجولدتسيهركنبيهوديةمواضيعتناولعلىشخعهلهصديتي

العربحفدتهاأدبفيجهدياستنفدأنعين-ومميمتإسماعيلأم-هاجرنجمتحت

ب!يجازنص!أنبنايجدرالفريدالكبيرالجهدهذالتتيجةنعرضأنوقبلأ.ودينهم

فيالأدنىالشرقبلادإلمطسفرهمنرجوعهمنذالخارجيةجولدتسيهرحياةظروف

التلرشرشهادةأحرزأنلجولدتسيهرسبق.أو12سنةفيوفاتهحينإلمط81لم4سنة

حي!ل!كانالدينيةالدوائرنفوذأنغيى،والعشرينالثانيعامهمنذبودابستجامعةفي

الأرسمئآمدزسأبروتستانتيعالمحتىفيهايعينيكنولم،الجامعةتلكفيجذآقويآ

يبحثانإلم!جولدتسيهراضطزلذلك.يهوديبعا!فكيف،المتاعبمنالكثيربعد

المدينةتلكفيالإصائيليةالطاكةسكرتيرمنصبفشغل،الجامعةخارجعملعن

أوقاتأحسنأثناءوالزاحةالفراغعدممنوبالرغم.عامأثلانينطوالالكبرى

تلكفيجولدتسيهروضعيكرههالذيالمرهقالإدارقيعملهمنوبالرغم.حياته

الإسلامفيثقةصارحتىالعالمفيواشتهر،البحوثومئاتعديدةكتبأالسنين

بوداب!ست،جامعةفيرسمتأملرسآعينأ409سنةفيوأخيرآ.الإسلاميةوالآداب

منها:،أخرىتثريفاتونال،المجزيةاكاديميةفيالأدبيللقسمرئيسآوانتجب

وعضوية،الأسكنلنديةوأبردين،الإنكليزيةكيمبردججامعتيمنشرفدكتوراه

)2(.المصريالعلميالمجمعفيشرف

أنهغير،الرفيعةالدرجةهذهالنهايةفيبلغحتىشديدآعناءجولدتسيهرعانى

شوات.عرغضونفياونحوفي:والصوابجويتاينكتبهاكذا1()

المجمعمجلةوفي.وفاتهقبيلالمجمعهذاعضويةمغوقد،بدمقالعر!العلميالمجمعيقصداظة)2(

العلمي.الرفهذاإياهلمخهمعيهالقانميندثكرمنهخطاب
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بخاتمرسائلهمهروقدوصبر،توكلصاحبالرجلهذاكان..المتذمرينمنكانما

لفيلانه(.آتفشتغالنؤآللةقضمبمجهلأيوسفسورةفيالواردةالقرآنيةالآيةفيه

للراساتجولدتسيهرأذاهاالتيالخدمةمنطرفآيمذرأناليوممثففعربيكلوسع

تفسير)اتجاهاتوهما:،العربيةاللغةالىالمهمةمؤلفاتهمناثنانترجتمأنبعدالإسلام

والشريعة)العقيدةوكناب،حياتهفيصدرلهكتابآخروهو(،المسلمينعندالقرآن

.أو51سنةونشر،سنواتبصثرسبقهالذي(الإسلامفي

وصفبصورةالإسرائيليالدينيئالفكرتاريخيكنبانالمحتملمنإنقيللقد

،التوراةمنلحدأاليهوديةفيش!ءكللأن،الأجيالمرورعكللتوراةالتفسيرتطؤر

الإسلامية.البحوثإلم!ونقلهاالفكرةهذهجولدتسيهرفأخذإليها.يرجعشيءوكل

وضعهكمابآخركان(المسلمينعندالقرآنتفسير)اتجاهاتكنابهأننذكرأنوعلينا

جولدتسيهريدعلمتقريبآ.سنةخمسينخلالبهاقامللراساتالناضجةال!يجةوهو

ذاكاهتمامهاسزعىضدعمرهآخرفيأقا.عالجهالأالإسلاميةالعلومفروعمنفرعآ

القرآنوهوشيءكليرجعدماليه،الإسلامفيشيءكلمنهبدأالذيالأصل

بذلاالنفسيةوبواعثهالإسلامأجيالمنجيلكلآراءأنالتفسير،وأهمية.وتفسيره

.زمانكلفيوحختهالدينأساسهوالذيالكتابشرحفيطريقةبأوضحتبدوأن

القرينقراءاتفيالقدماءالقزاءاختلافعندأولآيقفجولدتسيهرونرى

اختلافعنالواقعفيتعبزربماوتشكيلهالقرآنقراءةفيالاختلافاتهذهانموقنآ

،هفييقعالذيالكبيرالطبريتفسيرعنالكلامفييسهبونراه.والبواعثالآراء

ويتبعه.الأصليالقديمالإسلامأفكارعنيش!النفيسالأصلهذالأنمجلدآ،

طرقمنشيءفيهالذيالصوفيينوتأويلوالتوحيد،العدلأهلالمعتزلةبشرح

الشيعةتفسيرعنيتحدثكماالاسكند!ري،الفيلسوففيلوناخترعهاالتيالتأويل

وسائرمصرفيالحديثةالنهضةعنكبيربفصلالكتابويختمفروعها.مختلفعك

.للقرآنالعصريالمفسيرفيوتأثيرهاالهندبلادوفيوتركياالعربيةالبلاد

التيالمتاعبإليهشكاأيامهآخرفيلهصديقإلىجولدتسيهربهابعثرسالةفي
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المبحثهذاإعدادفيأبليتسنةوكمأحييتليلةكم9:الكنابهذاوضعفيعاناها

عظيمةضخمة!كتمبسابقآ:اليهالمثاررثائهفيبكرعنهقالهمالنسمعبل!الجاف

آخرها،إلم!أؤلهامنجولدتسيهرياأنتقرأتها)1(أسماءهانعرفنحنكدناالحجم

منالفرعهذاوشكرشكرنالكحقلذلك.الاسلامتطؤرمنمكانتهاوحددت

".القليلإلأقبلكمنهمعروفآكانماالذيالإسلامعلوم

الذيالآخرجولدتسيهركتابعنالكلامفيأسهبأنإلىضرورةارىلست

منالكنابهذالأن(،الإسلامفيوالشريعة)العقيدةكتابأعني.بالتعريبحظي

شؤونفييممكفأنيريدقنكلعلى!()!تلاوتهاتجبالتيالعلميةالمصاثرأمهات

،الإسلاموأوائلللقرآنأؤلهاخضص،أقسامستةالكتابجولدتسيهرتئم.ال!ثرق

الثالثوالقسم،المذاهبمنوغيرهاالرئيسيةالأرلعةوالمذاهبللفقهوثانيها

الإسلاميةوللفرقللثميعةوالخام!سوالتصؤف،للزهدوالرابعوالعقاثد،للألهيات

المسلمين.عندالحديثةالدينيةللحركاتوالسادس،الأخرى

يأ1881سنةفيالمجريةباللغةالكتابهذاوضعمثلقدجولدتسيهروكان

الفصولهذهوأهمالمشهور.تأليفهفييكزرهالمفصولفيهفجاءتعامآ،بثلا8لينقبله

طائلة.فائدةوفيهالإسلافي،بالفكروعلاقاتهاالإسلاميةالفنئةالآثارعنفصل

أثناءأميركافيالإنجليزيةاللغةإلم!(الإسلامفيوالشريعة)العقيدةكتابترجتم

زاخرةكانتلأنهاكلهاوأحرقت،الترجمةهذهفالبعت،الأولىالعالميةالحرب

أعرففبماالترجمةهذهكانتوماأيضأ.الفرنسيةاللغةإلم!الكتابوترجتم.بالأغلاط

أقا.والمجريةالروسيةالترجمتينعنشيئآأقولأنأقدرولا.كذلكالمآخذمنتخلو

نأأشهدأناضطررثفقدعامآعشرينقبلصدرتالتيالأو!العبريةالقرجمة

ولعل(.جديدةعبريةترجمةالسنةهذهفي)ستصدرأيضآبهاأو!كانالحرق

إلىبهبعثلمالأنهالنحو،هذاعليكونسوفكابهحطبأنشعرجولدتسيهر

(.)المؤلف،..أنتترأتهااصماءهاالانعرفلانكادضخمهكتمنإكم:والصواب،ركيكةالحبارةهذه(1)
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المسوداتتصليحمتاعبمنجلدييقشعز9:يقولأصدقائهبعضالىكتبالمطبعة

إلىيحتاجالكنابهذاأنعلىذلكيدذ،!المستقبلفيالقزاءحماقةومن()البروفات

.الأسلوبجذابالعبارةواضحأنهمعالفكرهـامعانالدرس

منتلقاهطلبعلىبناةشيخوختهأيامفيالكتابينهذينجولدتسيهروضع

فيعنوانه(الإسلامفيوالشريعة)العقيدةفكتابه.شتىعلميةودوائرجامعات

المحاضراتمنسلسلةليكوناعذالكتابلأن(الإسلامعن)محاضراتالأصل

ألقىحيثالسويدبلادفيأبسالاجامعةدعوةقبلئانيةجهةومن.أميركافيتلقى

عندالقرآنتفسير"اتجاهاتكتابصورةفيذلكبعدأخرجهاأخرىمحاضرات

كتابستمائةزهاءذكرناكماخقفأنهمعجولدتسيهرأنالعجبومن".المسلمين

بالبحثإلأمعنيآيكنلم،اللسانطلقومخذثآجدآكوفقآأستاذآكانأنهومعومبدثي،

نأكثيرآيعنيهيكنولمأحا،إليهاسبقهمامعلوماتعلوالعثوروالاستكشاف

جولدتسيهريعرفأنأرادفمنلذلكللجمهور.وينشرهاثراساتهنتائجيلخض

التلخيميئكنابهمطالعةفعليهالفائدةتمامالعلميئجهدهمنوشتفيدالمعرفةحق

إلمطيرجعأنعليهوأيضأ،السنفيطاعنوهووضعهالذيالإسلامعنالشامل

نقدرلا.الإسلامثراسةفيجديدةطرقآفيهاابتكرالتيالعبقريةالاختصاصيةمباحثه

كنابهعننتكقمأنبنايجلرالابتداءوفيالإيجاز.غايةفيالأالمباحثهذهإلمطنشيرأن

والذي،81و5و881وسنةمجلدينفيصدرالذي)1((إسلامية)مباحثالمشهور

والدين""المروءةمنها:،الإسلامفيوالإجتماعيةالدينيةالحياةفيشتىظواهرفيهعالج

الداعيةالإسلاموروحالأرستقراطيةالعنصريةالجاهليةروحبينالعنيفالنضالأي

بحثهفيبالعبريةقبلجمنعنهكت!تتدكانموضوعوهو.الديموقراطيةالمساواةإلم!

الحديثعنبحثهإلىالنظرنلفتأنأردنادمانماالذكر.السالفوالشعوييةأإالعروبة

المبتكر.لمنهجهواضحمثالىلأنهالكتابذلكفيالوارد

ث!ولول44!ولأ،لةع؟ء33للا4أ!(محمديةدراصات)بهكتايدير(1)
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كثيرةأخرىأحاديثنقلتالحقيقيةالصحيحةالأحاديثمعأنالمشهورمن

النوعهذافيجولدتسيهررأيفلنسمع،موضوعةأوضعيفةانهاالإسلامعلماءشهد

لمعرفةضئيلةقيمتهاأنأولهاقيمةلاالأحاديثهذهأن)صحيح:الأحاديثمن

العصورفيتسودكانتالتيالنفسئةوالبواعثالآراءلمعرفةأفا.وأصحابهالتبيئعمر

كانماالمرءلأن.وأفصحهمصدرأصدقفهيالأحاديثتلكفيهاوضعتالتي

حقال!ثيءهذاأنقوئآاعتقادآمعتقدوهوإلأوأصحابهالتبيئإلىوينسبهشيئآليضع

(.الإسلاممصلحةوفي

وضعأالأو!قرونهفيالإسلامتطؤرجولدتسيهروضعالطريقةهذهعلىوبناء

وما(.الإسلامفيوالشريعة)العقيدةكتابهفيمنهخلاصةتوجدالمفصيل،كلمفضلا

أهلتقسيمأنالمشهورمن.والعقيدةالفقهكثيرآجولدتسيهرعالجالحديثعدا

هذهف!يضاح.عذةقرونآامتذتطؤرنتيجةهوإنمارئيسيةأربعةمذاهبإلمطالإسلام

وهو،الكبيرةالأربعةالمذاهبمنليسمذهبأيبحثأنجولدتسيهررأىالقضية

تأويليرفضوكان،فقطالكتاببظاهريقولكانمنمذهبأي،الظاهريةمذهب

ولذلكمعآ.والعقيدةبالشريعةعلاقةلهالظاهريالرأيهذا.منهيست!جوماالقرآن

دراستيمنمركبآبحثآأ848فيصدرالذيالظاهريةفيجولدتسيهركتابكان

الدينغيردينفيالفقهلماهيةمسهببيانأؤلالكنابهذاوإن.والإلهياتالفقه

جولدتسيهر.كتبهماأحسنمناليومإلىويعتبركبيرأتأثيرآأثرذلكولأجل،المسيحي

فوتجورجوبالأخصاليهوديةعنكتبواالذينالمسيحيينعلماءأنبالذكروجدير

خصائصلإيضاحالكتابهذاعليعتمدونكانواإنماولل4نعه3ولالمهممؤلفهفيمور

)الصاثركتابهوالعقيدةالفقهفيالأخرىجولدتسيهربحوثومن.الإسرائيليالدين

درس،المغربفيالموحدينحركةمؤسس)1(المهديتومرتأبيعن(أو20سنة

الغزاليرذعنوكتاب،بهالمتعلقةالجديدةالمهديوآراءالمالكيالفقهخصائصفيه

منبذولا(.أو1)6الإسماعيليةالشيعةفرقمنمتطرفةفرقةوهيالباطنيةعل

)المزلف(.تومرتابنهوخطأ(1)
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،ل!التصوفتاريخإلم!)مدخلكتابفيالتصؤففيجولدتسيهربحوثإلىالإشارة

الصوفيةالد!راساتتقدمعنبحثوهو*حد!،د"مأ!،لأا)أ+مأ3مه3كدا*5

:إنقائلآالتقذمهذافيجولدتسيهرمقامآربريالبروفيسورحذدوقدأوروبا.في

العتادحركة)يعنيالرهدبينالعميقالفرقباسهابأوضحالذيهو"جولدتسيهر

بالآراءتاثرربماالذيالفكريالفلسفيالتصؤفوبينالقدماء(السذجالرهاد

جولدتسيهرمباحثمناذكرأنأريدأننيغيى".الهنديةوالبودية،الحديثةالأفلاطونية

التصؤفبينالحذأنعلىجولدتسيهرفيهبرهنآربري،كعابفيتيرذلمآخربحثآ

فيحتىتوجدإذقطعئآ،ليسالفلسفيالأحدثوالتصوفالمركبغيرالقديم

ذلكبعدبدتالتيالحديثةالأفلاطونيةالأفكارعنبعيدةليستآراءالقديمالحديث

نأيصعبلهلانهايةبحرجولدتسيهربحوثأنعليدذالمثالوهذا.التصؤففي

فيالواردةوالمواضيعالأعلاملأهمفهرسأغالم!ونطمقاملوولذلكأحد.بهيحيط

الإسلامتة.للدراساتجليلة!خدمةلأدىجولدتسيهر،مباحث

رثاهأوحتآجولدتسيهرقزظممنواحدغيراستغربهشيءعنملاحظةوهنالك

وضعفإنه،الأديانبينالعلاقاتعنكثيرآكتبقدجولدتسيهرأنوهو،وفاتهبعد

الدينأصولمنوغيرهالحديثفيالمسيحيةتأثيرعنالألمانيةباللغةمبحثين

عنمسهبةبالمجريةومقالة،والإسلامالمجوسيةعنبالفرنسيةمقالةونشر،الإسلامي

بهيمزكانماأنهنفسهعلىيشهدكانالذيالعلامةهذاأنغير.الهنديةالبوديةنفوذ

فيظواهربينالمقابلاتمنبمئاتجاءوالذيالتلمودمنقطعةيد!رسوهوإلأيوم

علىبمبحثافسلامفياليهوديةتأثيريخضولم.مباحثهفيمنبثةواليهوديةافسلام

بالتعصبالتهمةمجردعنحتىالابتعادفيرغبتهرأيفيذلكسببوكان.حدة

فيبالإنصافيخلأنيخشىكانوربمامنصفآ،رجلآكانجولدتسيهرلأنوالإيثار.

.النوعهذامنمبدثي

بينهتوثقتالصداقةعرىوأن،شبابهأيامفيمصززارجولدتسيهرأنذكرت

فيالمصريةالجامعةأئئستفلماالبلاد.بهذهعلاقاتهتمتوبذلكعلمائها.بعضوبين
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ذلك-بعدمصرعرشتسفمالذيفؤاد-الأميرالكريممؤسسهاحرصأ809سنة

عليهيعرضرسائلجولدتسيهرإلمطفوخه،المستشرقينأشهرإليهايجذبأنعك

شخصيآليفاوضهجولدتسيهريقيمكانحيثبودابستإلىسارثمفيها،التدرشى

.أو11سنةاكمويرشهرفيذلكجرىوقد،عرضهقبولعلىوليحمله

الذيالعظيمالشرفعنأصدقائهإلىبهابعثرسائلفيمرارآيتحدثوجولدتسيهر

منالسابعالعقدبلغقدكانالذيجولدتسيهرأنغير.المليكالأميرزيارةالاهأنالته

الخطيرةالمهمةبهذهيعهدوان،الشرفهذامنيعفيهأنالمليكالأميرمنالتمسعمره

خلالجمعهاكثيرةعلميةموادلديهكانتأنهسح!ولاسنآ،منهأحدثعلماءإلى

تنقيحهافيالرغبةشديدوكانالإدارتة،الخدمةفيقضاهاالتيالطويلةالسنين

عندالقرآنتفسير)اتجاهاتالقيمكتابهالموادهذهأهمومن.حياتهفيوإصدارها

بعضها.ذكرسبقاخرىوبحوثوكتب(المسلمين

إليهاالعودةمنتمكنبلشخصتأ،مصرإلىبالعودةيحظلمجولدتسيهرإن

وقام،العربيةاللغةاءل!مؤلفاتهأحسنمناثنانترجتمإذدوامآ،وأعظمأفضلبصورة

الشبابوالأزهرمصرعلماءمنمختارةطائفةوهمله،يصلحمنخيرالمثروعبهذا

كذلك.واسعةأوروبيةثقافةالعميقةالإسلاميةالرليةثقافتهمالىأضافواالذين

حسينطهالدكورالعربيالأدبعميدبهاستقبلممانبذةأوردأنوشزني

شكمن!وما:يقولإذ،العربيةباللغة(الإسلامفيوالشريعة)العقيدةكتابصدور

ومتعةلذةقراءتهفييجدوالنالعربالمعقفينمنالكتابهذايقرأونالذينأنفي

منيجنيهاأنمنهمكثيريستطيعلاثمراقيالقراءةهذهمنسيجنونولكنهم،فحسب

".الحديثعقلناوبينبينهاالعهدتعذالتيالقديمةكنبناقراءة

أهلهومنبهالكيشهدالتيالشهادةهذهتسمعأنجولدتسيهريالكفائى

وضعتهالذيهذاكنابكعنيقالأنلكوهنيئأ.والعربللإسلامخدماتكلتقدير

نأيستطيعبأنهالدينيةالدراساتفيوالمتخصصينوأميركاأوروياأهلمنللصقفين

وأحسبك.وتاريخهدينهمكابرلفهمالعربللمثقفينحتىمجديةوسيلةكذلكيكون
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مصرعلماءوشتطيعالعقدير.وهذاالترجمةهذهمنأعظتمثوابآتنالأنتطمحكنتما

جولدتسيهرنشرهاالتيالكتبتلكلترجمةفهضواإذاأعئمالخدمةهذهيجعلواأن

الإسلامتاريخفيأسبانياعرب)مكانةومنها،بالمجزيةسيماولاعالميةكيربلغات

)الآثارعنوفصل(العربعنداللغةعلم)تاريخو(الشرقعرببمكانةومقارنتها

سبقالإسلامعنبالمجريةكنابمن(الإسلاميالفكربتطوروعلاقاتهاافسلامية

(.الإسلامفيالبوذية)تأثيرو(العربعندالتاريخكعابة)فنومبحث.ذكره

تهئملاالأديانثراسةأنيعتقاكانجولدتسيهربأنأقرزأنأحثالختاموفي

تعزضوقد.لهدينآالأديالقبحثكانلقد.كذلكالمثقفينعامةبلفقطالمتخصصين

بعدبالمجرتةصدرالذيوتاريخا(اليهودئة)ماهيةكمابهفيالموضوعلهذاجولدتسيهر

.ذكرهالسابقجولدتسيهر()مؤلفاتكنابفيبالفرنسيةعنهخلاصةوتوجد،وفاته

الهوىعنينطقلاالذيالمنرهللبحثالأعكالمثلجولدتسيهركانلقدا!أجل

العلملأجلالعلملا،العلموطلبالحقوجهابتغاءهودمانماالأجز،يسأل)1(ولا

ربهم.إلمطالناسوهدايةالأخلاقتهذيبإلم!المؤديالعلمبل،فحسب

(.)المؤلف.مجبكلاموهونظر،هذاجويتاينكلامفي1()
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